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Irkçılık nedeniyle duran PSG-Başakşehir maçı
oynanacak mı? İşte son karar!
PSG-Başakşeh�r maçında tems�lc�m�z, ırkçılık �dd�ası �le maçın �lk yarısında
sahadan çek�ld�. UEFA Rumen hakem�n VAR odasına gönder�l�p maçın
oynanmasını önerd�. Ancak Demba Ba ve oyuncular oynamak �stemed�. Maç
bugüne (çarşamba) bırakıldı.
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Med�pol Başakşeh�r, UEFA Şamp�yonlar L�g� H Grubu altıncı haftasında Par�s
Sa�nt Germa�n �le oynadığı maçta, dördüncü hakem�n, yardımcı antrenör P�erre
Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçes�yle sahadan çek�lerek, soyunma
odasına g�tt�. Yoğun görüşmeler sonrası Başakşeh�r maça çıkmaya �kna
ed�lemed�. Son dak�kada tüm hakem ek�b� maçtan alındı, maçın bugün
(çarşamba) oynanması beklen�yor.

OLAY BÖYLE YAŞANDI

Maçın 17. dak�kasında Webo'nun b�r poz�syon sonrası hakeme �t�razda
bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

Med�pol Başakşeh�r Tekn�k D�rektörü Okan Buruk bunun üzer�ne dördüncü
hakeme tepk� gösterd�.

Med�pol Başakşeh�r, bu olayın ardından sahadan çek�lerek, soyunma odasına
g�tt�.

Tekn�k d�rektör Okan Buruk,  4. hakem Rumen Coltrenu'ya "Sen ırkçı mısın?"
sorusunu da yöneltt�. 4. hakem sahadan çıkmayınca Başakşeh�r takımı soyunma
odasına g�tt�.

Başakşeh�r Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Hakem herkes�n gözü önünde negro
ded�. Eğer 4. hakem saha dışına çıkarılsa sahaya döner�z. Yoksa Başakşeh�r maça
çıkmayacak" ded�. UEFA 4. hakem� VAR odasına yollayıp yedek hakem buldu ve
takımları sahaya davet ett�. Ne var k� Demba Ba, Cr�vell� ve bazı oyuncular maça
çıkmak �stemed�ğ�n� söyled�. UEFA da maçı hakem değ�ş�kl�ğ� �le bugüne
(çarşamba) bıraktı.

KADROLAR
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PSG: Navas, K�mpembe, Marqu�nhos, Dan�lo, Florenz�, Bakker, Veratt�, Paredes,
Raf�nha, Neymar, Mbappe

Başakşeh�r: Mert, Rafael, Ponck, Mehmet Topal, Hasan Al�, Berkay, Mahmut, İrfan
Can, Den�z, Gulbrandsen, Cr�vell�

İlg�l� Haberler

Türk�ye ırkçılığa karşı Başakşeh�r'�n yanında
(/1797180)

En Çok Okunan Haberler

Mel�h Gökçek'ten Mansur Yavaş'a
tehd�t

(/haber/mel�h-gokcekten-yolsuzluk-
belgeler�n�-ac�klayan-mansur-yavasa-tehd�t-
1797056)

'Mecl�s ar�tmet�ğ� değ�şecek' �dd�ası (/haber/mecl�s-ar�tmet�g�-
deg�secek-�dd�as�-1796994)

Fahrett�n Altun'u faal�yet raporları
yalanladı

(/haber/es�m-thyden-ucret-alm�yor-d�yen-
fahrett�n-altunu-faal�yet-raporlar�-yalanlad�-
1797081)

Alman hek�m, Erdoğan'a hakaretten
hap�s cezası aldı

(/haber/alman-d�s-hek�m�ne-erdogana-
hakaretten-16-ay-hap�s-1797030)

(/)

https://www.cumhuriyet.com.tr/1797180
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/melih-gokcekten-yolsuzluk-belgelerini-aciklayan-mansur-yavasa-tehdit-1797056
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/meclis-aritmetigi-degisecek-iddiasi-1796994
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/esim-thyden-ucret-almiyor-diyen-fahrettin-altunu-faaliyet-raporlari-yalanladi-1797081
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/alman-dis-hekimine-erdogana-hakaretten-16-ay-hapis-1797030
https://www.cumhuriyet.com.tr/


/

V�deo Haberler (/v�deo)

En Çok Okunan Haberler

Aboneler İç�n (https://www.cumhur�yetars�v�.com)

(https://www.cumhur�yetars�v�.co

Bodrumlulardan 'koronav�rüs' çağrısı:

Gelmey�n

(/v�deo/koronav�rus-end�ses�-artan-

bodrumlulardan-gelmey�n-cagr�s�-1797142)

İnsanlığın b�tt�ğ� an! Oracıkta can verd� (/v�deo/�nsanl�g�n-b�tt�g�-an-
orac�kta-can-verd�-1797138)

Güneş'te meydana gelen patlama anı
�lk kez görüntülend�

(/v�deo/guneste-meydana-gelen-patlama-
an�-�lk-kez-goruntulend�-1797133)

Mel�h Gökçek'ten Mansur Yavaş'a
tehd�t

(/haber/mel�h-gokcekten-yolsuzluk-
belgeler�n�-ac�klayan-mansur-yavasa-tehd�t-
1797056)

'Mecl�s ar�tmet�ğ� değ�şecek' �dd�ası (/haber/mecl�s-ar�tmet�g�-
deg�secek-�dd�as�-1796994)

Fahrett�n Altun'u faal�yet raporları
yalanladı

(/haber/es�m-thyden-ucret-alm�yor-d�yen-
fahrett�n-altunu-faal�yet-raporlar�-yalanlad�-
1797081)

Alman hek�m, Erdoğan'a hakaretten
hap�s cezası aldı

(/haber/alman-d�s-hek�m�ne-erdogana-
hakaretten-16-ay-hap�s-1797030)

(/)

https://www.cumhuriyet.com.tr/video
https://www.cumhuriyetarsivi.com/
https://www.cumhuriyetarsivi.com/tarihte/
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/koronavirus-endisesi-artan-bodrumlulardan-gelmeyin-cagrisi-1797142
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/insanligin-bittigi-an-oracikta-can-verdi-1797138
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/guneste-meydana-gelen-patlama-ani-ilk-kez-goruntulendi-1797133
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/melih-gokcekten-yolsuzluk-belgelerini-aciklayan-mansur-yavasa-tehdit-1797056
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/meclis-aritmetigi-degisecek-iddiasi-1796994
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/esim-thyden-ucret-almiyor-diyen-fahrettin-altunu-faaliyet-raporlari-yalanladi-1797081
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/alman-dis-hekimine-erdogana-hakaretten-16-ay-hapis-1797030
https://www.cumhuriyet.com.tr/


/

(/)

(/)

https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/

