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Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar 

sahaya girdi. Taraftarlar, kırdıkları koltukları polise fırlattı.

Galatasaray’ın şampiyonluğuyla birlikte Saracoğlu Stadı karıştı. Fenerbahçeli futbolcuları alkışlayan sarı 

laciverli taraftarlar sahaya indi. Maçtan sonra şampiyonluk sevincini yaşayan sarı kırmızılı oyunculardan Melo, 

Semih ve Sabri formalarını çıkarıp sallayınca tribünler bir anda tepki gösterdi. Sahaya inen binlerce sarı 

lacivertli taraftar emniyet güçleri ile çatıştı. Taraftarlar polise koltukları fırlattı. Kaleci Volkan taraftarları 

önlemeye çalışırken, güvenlik güçleri biber gazı sıkarak olaylara müdahale etti ve sarı kırmızılı oyuncuları 

soyunma odasına gönderdi. Sahaya giren taraftarlar basın odasının kapısını kırmaya çalıştı. Gazetecilerin 

makinalarını parçalayıp, ellerindeki görüntüleri almaya çalıştılar.� 

 

STAD ÇEVRESĐ DE KARIŞTI 

Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de 2 polis aracını ters çevirerek yakmaya çalıştı. Şükrü 

Saracaoğlu Stadı'ndaki maçın ardından Yoğurtçu Parkı'nda toplanarak taşkınlık yapan bir grup taraftar, 

kendilerine su sıkan TOMA aracına taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri de gruptakileri biber gazı kullanarak 

dağıtmaya çalıştı. Dağılan taraftarların stat etrafındaki ara sokaklara kaçarak taşkınlıklarını sürdürmesi 

üzerine, polis ekipleri tekrar müdahale ederek taraftarları biber gazıyla dağıtmaya çalıştı. Bu arada, atılan 

taşlardan bazı çevik kuvvet polisleri hafif şekilde yaralanırken, polisin kullandığı biber gazından etkilenerek 

baygınlık geçiren taraftarlara da stat etrafındaki sağlık görevlileri müdahale etti.� 

 

Çocuklarıyla birlikte maçı izlemeye gelen bazı taraftarlar, atılan gazdan çocuklarının etkilenmesi üzerine 

polise tepki gösterdi. Stattaki bazı taraftarların demir korkulukları sökerek dışarı doğru atması üzerine polis 

ekipleri bu kişilere tazyikli su sıktı. Kadıköy Kızıltoprak'ta bir araya gelerek olay çıkaran Fenerbahçeli 

taraftarlar, çevre güvenliğini sağlayan 2 polis aracını ters çevirerek ellerindeki meşalelerle yakmaya çalıştı. 

Yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevlilerin yangın söndürme tüpüyle müdahalesiyle polis 
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araçlarının yanması engellendi. Okmeydanı metrobüs durağında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve 

Galatasaraylı taraftarlar arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. (Hürriyet-AA)
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