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Spor Toto Süper Lig'de oynanması gereken Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması, maç öncesi çıkan olaylar nedeniyle 

iptal edildi. Olaylarda 25'i polis 9'u vatandaş olmak üzere 34 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. 

�

 

 

 

Đl Spor Güvenlik Kurulunun kararı çerçevesinde 7 yıl aradan sonra Bursa Atatürk Stadı'na girişlerine izin verilen 

Beşiktaşlı taraftarların maçı izlemesini istemeyen yeşil beyazlı taraftarlar, Bursa Atatürk Stadı çevresinde 

toplandı. Polisin, Beşiktaşlı futbolcu ve taraftarların geçişi için güvenlik önlemleri aldığı sırada bazı yeşil 

beyazlı taraftarlar, “Beşiktaşlı taraftarların stada alınmasını istemiyoruz” diyerek polisle tartıştı.� 

 

Polisin güvenlik önlemi almasını engellemeye çalışan taraftarlarla emniyet güçleri arasında arbede çıktı. Bu 

sırada bazı taraftarlar, ellerindeki taşları ve şişeleri polise attı. Polis, biber gazı sıkarak grubu dağıtmaya 

çalıştı. Biber gazından, taraftarların yanı sıra çevreden geçen vatandaşlar ve polisler de olumsuz etkilendi. 

Gazdan etkilenen polisler birbirinin yüzüne su dökerek yardım etmeye çalıştı.� 

 

Polisin müdahalesine rağmen stat çevresinden ayrılmamakta direnen yaklaşık bin kişilik taraftarın bir kısmı, 

arbedede tezgahını bırakıp kaçan esnafın sopalarını da ellerine geçirdi. Bin kişilik gruptaki, çoğunluğunun 

elinde sopa ve taşlar bulunan taraftarlar, buradaki bekleyişini saatlerce sürdürdü. Grupla, polis arasında sık sık 

arbede yaşandı.�� 
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Bu arada, bazı taraftarlar, dükkanlara taşla zarar verdi. Bazı taraftarların stadyumun VIP girişi kısmındaki 

bariyerleri de aştığı belirtildi. Arbede sırasında yaralananlar olduğu bildirildi, polis telsizinden “ambulans” 

anonsları yapıldı.  

 

'BÜYÜK OLAYLAR ÇIKTI' 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lutfi Arıboğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Atatürk 

Stadı çevresinde çıkan olaylar üzerine valilik, emniyet birimleri, maçın gözlemcileri, hakemleri ve diğer 

sorumlularla yaptıkları görüşmelerden sonra TFF Yönetim Kurulu olarak, “güvenli bir şekilde oynanamayacağı” 

gerekçesiyle Bursaspor-Beşiktaş maçının iptaline karar verdiklerini bildirdi.� 

 

Arıboğan, sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Çünkü, Beşiktaş maçın oynanacağı stada dahi giremedi. Daha önce taahhüt edilmesine rağmen, Beşiktaş 

taraftarları maça gelemedi. Büyük olaylar çıktı. Bu yüzden TFF Yönetim Kurulu olarak güvenli bir şekilde 

oynanamayacağı gerekçesiyle maçı iptal ettik. Bu maçla ilgili son kararı TFF Yönetim Kurulu verecektir.”  

 

ERTELEME DEĞĐL, ĐPTAL 

Futbol Federasyonunun Hukuk Đşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu, LigTV'ye yaptığı 

açıklamada, maçın iptaline ilişkin kararın Bursa Valiliği, emniyet müdürlüğü, maç temsilcisi ve hakemlerle 

yapılan bilgi akışı sonrası alındığını söyledi. “Bütün bu gördüklerimizden sonra müsabaka talimatı uyarınca maç 

güvenliğiyle ilgili olaylar ve seyirci olayları nedeniyle müsabaka talimatının verdiği yetkiyle bu maçın 

oynanmamasına karar verdik” diyen Egemenoğlu, şunları kaydetti:� 

 

“Bu karar tehir, erteleme değildir. Bu karar maçın oynanmaması yönündeki bir karardır. Müsabaka talimatı 

gereğince Yönetim kurulumuz maçın akıbetiyle ilgili ivedi olarak toplanarak bir karar verecektir. Yönetim 

kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda da hem açıklama, hem de gerekenler yapılacaktır. Kararı alan merci 

maçın hakemi değil, futbol federasyonu yönetim kuruludur. Bu karar erteleme değildir. Maçın oynanmaması 

yönünde verilmiş bir tedbir kararıdır.”  

 

“BIRAKIN BURSA'YA, TÜRKĐYE'YE YAKIŞMAYAN MANZARALAR”  

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol Komitesi Başkanı Serdar Adalı, “Bırakın Bursa'ya, Türkiye'ye yakışmayan 

manzaralar” dedi. Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun iptal kararının ardından Beşiktaş kafilesinin, 

konakladığı Holiday Inn Otel'den ayrılması sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, olayları tasvip 

etmediklerini belirtti. Adalı, “Uzücü bir durum, Türkiye futboluna yakışmıyor. Bırakın Bursa'ya, Türkiye'ye 

yakışmayan manzaralar” diye konuştu.� 

 

Daha sonra Beşiktaş kafilesi, otel önünden geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldı. Kafileyi Bursaspor Genel 

Müdürü Osman Nuri Biçer ile yöneticiler Recep Bölükbaşı, Đlhan Uslu ve Selçuk Eren uğurladı. Yöneticiler de 

Beşiktaşlılara olaylar nedeniyle üzüntülü olduklarını belirttiler. Kafileye, çevik kuvvet minibüsü ile 3 polis 

otosu eşlik etti.� 

 

34 KĐŞĐ YARALANDI 

Bursa Valisi Şahabettin Harput, Bursaspor-Beşiktaş maçının iptal edilmesiyle sonuçlanan olaylar hakkında, 

“Çapulcu grubu diyebileceğim, sporla alakası olmayan, taraftar kılığına girmiş, taraftar dahi sayamayacağım, 

Bursasporlu olması katiyen mümkün olmayan, Bursasporlu gibi görünüp spora, Bursa'ya, Türkiye'ye hiçbir 

şekilde yakışmayan bu insanların yaptığı ne Bursa ile ne Türkiye ile ne taraftarlıkla alakası yoktur. Bunlar 

tamamen çapulcu güruhudur” dedi.� 

 

Harput, Đl Emniyet Müdürü Halil Yılmaz ve Bursaspor Kulübü Başkanı Đbrahim Yazıcı ile MOBESE binasında 
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düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor-Beşiktaş maçının iptal edilmesine yol açan olayları değerlendirdi. 

Vali Harput, Beşiktaş seyircisinin Bursaspor maçına alınması kararını iyi niyetle aldıklarını belirterek, bugün 

yaşananların kendisini üzdüğünü söyledi. Olayları çıkaranların, polise taşın yanı sıra bira şişesi attıklarını 

anlatan Harput, bu kişilerin taraftarlık kavramı ile alakalarının olmadığını belirtti.� 

 

Bursa Valisi Şahabettin Harput, ayrıca, Bursaspor-Beşiktaş maçının iptal edilmesine neden olan olaylarda 25'i 

polis 9'u vatandaş olmak üzere 34 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. (AA)

�
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