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Süper Amatör Lig B Grubunda zirve takipçisi Burgazspor, üst sıraları hedefleyen Gemlikspor’u
konuk ettiği kendi sahasında 4-0 mağlup ederek liderin berabere kalmasıyla aradaki puan
farkını 1’e indirdi. Karşılaşmanın olaylı geçmesi güvenlik zafiyetini gündeme getirdi.

İki takım taraftarlarının da takımlarını yalnız bırakmadığı maçta ilk tehlikeli atak Gemlikspor’dan
geldi. Henüz 6.dakikada topu önüne alan Hasan Efe’nin vuruşu dışarı çıktı. Maçın
17.dakikasında tansiyonu yükselten olaylar başladı. Bu dakikada tribünlerden üzerine atılan
Mandalina’lardan kaçmak isteyen Gemlikspor kalecisi Ufuk, gelişen atakta geç kalınca Arif topu
filelere göndererek Burgaz’ı 1-0 öne geçirdi.
31.dakikada Burgazspor ceza sahasında düşürülen Kemal Yıldırım penaltı beklerken yanıltıcı
hareket deneniyle orta hakem tarafında sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarı kartını gören Kemal
Yıldırım kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.
43.dakikada kaleci Ufuk’un kısa topunu yakalayan Fuat topu boş kaleye göndererek Burgaz’ı
2-0 öne geçiren golü attı ve ilk yarı bu skorla kapandı.

Maç Olaylı Bitti. Gemlikspor Otobüsü Taşlandı.
İkinci yarıda eksik kalmasına rağmen rakip kaleye yüklenen Gemlikspor yakaladığı fırsatları
gole çeviremedi. 69.dakikada sağdan ceza sahasına giren Arif kalecinin yanından topu filelere
göndererek farkı 3’e çıkardı.
Maçın 78.dakikasında ikinci sarı kartını gören Ahmet’in kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla
Burgazspor’da sahada 10 kişi kaldı.İki takımında 10 kişi kalmasının ardından futbolcular
arasında yaşanmaya başlanan tatsız olaylar, teknik heyet tarafında engellenmeye çalışılmasına
rağmen sahada gerilim tırmanmaya başladı.
Gemlikspor’un oyundan düştüğü anlarda 78.dakikada sağdan kaleye atak yapan Şahvelet’in
çaprazdan vurduğu topu tamamlayan Faruk skoru 4-0 yaptı ve maç bu skorla biterken,
futbolcuların birbirine girmesini yine teknik direktörleri ve bazı futbolcular önledi.
SAHA: Güzelyalı
HAKEMLER: Hakan Yemişken 6, Halil Özer (3) Emrullah Uğur Helvacı (4)
BURGAZSPOR: Ahmet (6), Şahvelet (7), Osman (5), Berat (5) (Eşref 1), Ahmet (5), Yakup (6),
Fuat (6) (Ceyhun 1), Emir (6), Arif (7) (Sadık 1), Faruk (6), Can (5)
GEMLİKSPOR: Ufuk (3) (Bilal 2), Kemal (5), Fatih (5) (Şeref 4), Yılmaz (5), Hüseyin (5), Oğuz
(5), Sinan (4), Murat Yarar (5), Ahmet (5) (Emrah 2), Hasan Efe (5), Gürkan (4)
GOLLER: Dk.17-69 Arif, Dk.43 Fuat, Dk.78 Faruk
KIRMIZI KART: Dk.31 Kemal (Gemlikspor), Dk.72 Ahmet (Burgazspor)
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Maça Olaylar Damgasını Vurdu
Burgazspor maçının ardından Gemlik’e giden Kırmızı-Beyazlı takımın otobüsü taşlı saldırıya
uğradı. Futbolculardan Kemal Yıldırım’ın başına 5 dikiş atıldı.
Burgazspor ile Gemlikspor maçı sonrasında Güzelyalı içinden geçmekte olan Gemlikspor’un
futbolcularını taşıyan otobüs taşlı saldırıya uğradı.
Maçın bitmesiyle birlikte rakip taraftarları taşıyan otobüsün gönderilmemesi ise sıkıntı yarattı.
Her maçta önce rakip seyircinin gönderilmesine rağmen Güzelyalı Sahası’nda önce ev sahibi
taraftarın bırakılması olayların başlangıcı oldu.
Kent merkezinden geçmekte olan futbolcu otobüsüne taşlı saldırıda bulunulması maçtan erken
çıkmalarıyla gerçekleşince yaşanmaması gereken olaylarda ne yazık ki kan akmasına neden
oldu.
GÜVENLİK SORUNU YAŞANDI
Güzelyalı Sahası’nda oynanan birçok maçta yaşanan güvenlik sorunu yine tekrarlandı. İki takım
taraftarlarının da küfürlü tezahüratlarına ses çıkarmayan güvenlik güçleri, takım otobüsünün
çıkışında gerekli eskort tedbirini alamayınca kan aktı.
Bazı kendini bilmez fanatik taraftarın taşlı saldırısına uğrayan otobüste camın kırılmasıyla
başına taş ve cam parçacıkları isabet eden futbolculardan Kemal Yıldırım başından yaralandı.
İlk müdahalesi otobüs içinde Gemlikspor hocası Murat Gültekin tarafından yapılan Kemal
Yıldırım, Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hastanesine götürülerek başına 5 dikiş atıldı.
Gemlikspor futbolcuları daha sonra, Mudanya Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifadeleri alındı ve
taş atan kişinin bulunması için şikayetçi oldular.
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