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Y›ld›r›m Demirören
Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan›

De¤erli futbolseverler;

Bu y›l 50’ncisi gerçeklefltirilen Zira-

at Türkiye Kupas›’n›n final maç›

için Ankara’ya, 19 May›s Stadyu-

mu’na hoflgeldiniz. 

Baflkent Ankara ve 19 May›s Stad-

yumu, tek maçl›k sisteme geçildi¤i

1999-2000 sezonundan bu yana ilk

kez Ziraat Türkiye Kupas› Finali’ne

ev sahipli¤i yap›yor.

16 May›s 2012 tarihindeki bu bu-

luflma, 1974’te finalde karfl›laflan

Bursaspor ile Fenerbahçe aras›nda

38 y›l sonraki ilk Türkiye Kupas› fi-

nali olma özelli¤i ile de futbol tari-

himizdeki yerini alacak. fianl› geç-

mifllerinde hem kupa hem de lig

flampiyonluklar› olan iki tak›m›m›-

z›n mücadelesinin sportmence bafl-

lay›p bitmesi en büyük dile¤imiz.

Kupa yolculu¤una bafllayan 57 ta-

k›m aras›ndan finale yükselme ba-

flar›s› gösteren Bursaspor ve Fener-

bahçe hem Ankara’daki hem de gö-

nül verdi¤i renkler için flehir d›fl›n-

dan gelecek taraftarlara unutulmaz

anlar yaflatacakt›r. 

Ankara’daki finalde, kupay› kaza-

nan tak›m ekstradan 1 milyon 400

bin dolar, finalist ekip ise 900 bin

dolar ödül kazanacak.

Her iki finalist tak›ma da baflar›lar

di-lerken, Türkiye Kupas›’na son 3

sezondur isim sponsorlu¤unu sür-

düren Ziraat Bankas›’na, yay›nc›

kurulufl Turkuvaz Medya Grubu,

ATV ve AHaber’e teflekkürlerimi

iletiyorum.

5500..  ffiinnaallee
hhooflflggeellddiinniizz



Ertu¤rul Sa¤lam
Bursaspor Teknik Direktörü

Aykut Kocaman
Fenerbahçe Teknik Direktörü

ÇÇookk  öözzeell  bbiirr
ttaarriihh

KKuuppaayy››  ççookk
iissttiiyyoorruuzz

Bu y›l 50.’si düzenlenen
Ziraat Türkiye Kupas› fi-

nalinde yer almaktan
dolay› gururlu ve mutlu
oldu¤umuzu belirtmek

istiyorum.

Türk futbolunun en
önemli ikinci kupas›

olan Ziraat Türkiye Ku-
pas›’nda 20 y›l aradan
sonra final oynayacak

olman›n heyecan›n› ya-
fl›yoruz.  

Bilindi¤i üzere tak›m›-
m›z 16 May›s 2010 tari-

hinde Türk futbolunda
bir devrim gerçeklefltir-

mifl ve 26 y›l aradan
sonra lig flampiyonlu¤u-
nu Anadolu’ya tafl›may›

baflarm›flt›.  

Ziraat Türkiye Kupas› fi-
nal maç›n›n da 16 Ma-

y›s tarihine denk gelmifl
olmas› tak›m›m›za ayr›

bir motivasyon sa¤la-
makla birlikte, farkl› ka-

tegorideki bir baflar›y›
daha yakalama f›rsat›

sunmufltur. 

Ziraat Türkiye Kupas›
her iki tak›m›n da uzun

y›llard›r hasret kald›¤›

bir kupa. Ben bu final
müsabakas›nda kupa

hasreti ile birlikte reka-
betin üst düzeye ç›kaca-
¤›n› ve futbol ad›na tüm

güzelliklerin sahaya
yans›yaca¤›n› düflünü-

yorum. 

Taraftarlar›m›z›n da bu
do¤rultuda stat içinde

ve d›fl›nda Fair-Play ru-
huna uygun hareket

ederek tak›m›m›z› des-
teklemelerini istiyorum.
12. adam olarak bizlere
her zaman itici güç olan
taraftarlar›m›z›n tak›m›-

m›za sa¤layaca¤› des-
tek, müsabakan›n bizler
ad›na olumlu geçmesin-

de büyük rol oynaya-
cakt›r.

Müzemizde yer alan
flampiyonluk kupas›n›n

yan›na Türkiye Kupa-
s›’n› da eklemek en bü-

yük arzumuz. 

‹ki güzide camiam›z› bir
araya getiren Ziraat Tür-

kiye Kupas› finalinin
Türk futboluna  hay›rl›

olmas›n›  diliyorum. 

Sayg›lar›mla 

Sevgili futbolseverler,

Yine çok özel bir futbol
akflam›nda, bir kupa
finalinde sizlerin karfl›s›na
ç›k›yoruz.

Final maçlar›, son maçlar,
her teknik adam için, her
futbolcu için bafll› bafl›na bir
duygu yo¤unlu¤udur. Futbol
kariyerlerinde bir dönüm
noktas›d›r. Çok önemlidir.

Bu akflam sahaya ç›kan iki
tak›m da rakiplerini birer
birer saf d›fl› ettiler ve buraya
kadar geldiler. Bana göre
Bursaspor da Fenerbahçe de
kupay› çoktan hak ettiler.

Bundan sonra futbolcular
sahaya ç›kacak ve son sözü
söyleyecek. Herkes de buna
sayg› duyacak. 

Biz Fenerbahçe olarak çok
zor ve ola¤an üstü koflullar-
da geçen böylesine bir
sezonda, Türkiye Kupas›’nda
final oynuyor olmaktan
dolay› son derece mutluyuz. 

Eme¤i geçen herkese, tüm
futbolcular›ma flimdiden
teflekkür ediyorum.

Ama tabii buraya kadar
geldikten sonra kupay›
almak istiyoruz. Camiam›z
bu kupay› çok istiyor. Son
y›llarda say›s›z kere final
oynamam›za ra¤men, bir
türlü kupaya uzanamad›k.
Bu duruma bu akflam bir
son vermek istiyoruz. Kupay›
kazanmak ve Fenerbahçe
ailesini mutlu etmek istiy-
oruz. Futbolcular›ma
güveniyorum. Onlar bu
sezon say›s›z önemli maçta,
kaliteli oyuncular
olduklar›n›, Fenerbahçe’nin
futbolcusu olduklar›n›
kan›tlad›lar. Bugün de bunu
baflaracaklar›na inan›yorum. 

Bursaspor’a da flimdiden
baflar›lar diliyorum. Dilerim
bu zor sezonun son
maç›nda bizleri izleyenlere
güzel bir oyun izlettiririz.
Futbolun asl›nda bir oyun
oldu¤unu, hem de hep-
imizin çok sevdi¤i bir oyun
oldu¤unu herkese hat›rlata-
biliriz.

Dostluk kazans›n, centil-
menlik kazans›n, futbol
kazans›n…

Sayg›lar›mla
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TTaarriihhii  bbaaflflttaann
yyaazzdd››llaarr

Bursaspor
Tarihi

1963 y›l›nda kurulan ve tarihinde iki Türkiye Kupas›, iki de
Baflbakanl›k Kupas› baflar›lar› bulunan Bursaspor, 2009-10

sezonunda Türk futbol tarihini adeta bafltan yazd›. 1959’dan
bu yana oynanan ve Fenerbahçe, Galatasaray, Befliktafl,

Trabzonspor d›fl›nda flampiyon görmeyen Spor Toto Süper
Lig, Bursaspor sayesinde beflinci büyü¤üyle tan›flt›. 

H
aziran 1963... Bursa futbol tarihi-
nin en önemli kilometre tafl›... Bur-
saspor o tarihte resmen kuruluyor.

O y›la kadar iki kez Türkiye fiampiyonu
ç›karan Bursa amatör futbolu bir buna-
l›m içerisindeydi. Yeni hedefler belirle-
mek gerekiyordu. 1959’da oluflturulan
Türkiye 1. Ligi, ülke için çok büyük bir
heyecand›. Ard›ndan 2. Lig oluflturul-
mufltu. Köklü geçmifliyle Bursa da yer al-
mal›yd› bu liglerde. Dönemin unutul-
maz Federasyon Baflkan› Orhan fieref
Apak, Bursa ile temasa geçti. Önceleri
Merinos’un profesyonel yap›lmas› plan-
lan›yordu. Sar›-lacivertli yöneticiler bu-
nu uygun görmeyince di¤er kulüpler
devreye girdi.
Ekonomik güçlükler içindeki amatör ku-
lüpler, ö¤retmen Mehmet Ertan ve millî
futbol hakemi Fahir Tezcan’›n önderli-
¤inde birleflerek güçlü bir tak›m olufltur-
mak için harekete geçti. Bu karar› döne-
min Valisi Fahrettin Akutlu da destekledi
ve ilk toplant› vilayette yap›ld›. O sezo-

nu yenilgisiz tamamlayan flampiyon
Ak›nspor temsilcisinin bulunmad›¤› top-
lant›, Acar ‹dman Yurdu, Çelikspor, ‹stik-
lal ve P›narspor yöneticileri ile Futbol Fe-
derasyonu Baflkan› Orhan Eflref Apak,
Vali Fahrettin Akkutlu ve Bölge Müdürü
Mehmet Göral’›n kat›l›m›yla gerçekleflti-
rildi. Kulüpler bu toplant›da birleflme yo-
lunda kesin bir karar ald›. Ak›nspor da
sonradan bu karar› destekledi ve Bursas-
por do¤du. Befl y›ld›zdan yeni bir günefl
ç›km›fl ve Bursa kenti özledi¤i, lây›k ol-
du¤u ligde mücadele etmeye hak kazan-
m›flt›.
Kulüp renklerini Uluda¤’›n beyaz› ve
ovan›n yeflilinden ald›. Yeflil-beyazl›
Bursaspor 1963-64 sezonundan itibaren
2. Türkiye Ligi Beyaz Grubu’nda müca-
delesine bafllad›.
Yeflil-beyazl› kulüp ilk kupas›n› kurul-
duktan 3 y›l sonra, 2. Lig Beyaz Grup’u
flampiyon olarak bitirince elde etti. Bur-
saspor o sezon oynad›¤› 30 maç›n
19’unu kazanm›fl ve toplad›¤› 45 puanla

en yak›n rakibi Samsunspor’a 8 puan fark atm›flt›.
1966-67 sezonunda flampiyon olan yeflil-beyazl›lar
art›k 1.Lig’de mücadele edecekti. 
Tak›m 1970-71 sezonunda Türkiye Kupas›’nda finale
kadar yükselmeyi baflar›yor ancak o dönemin güçlü
tak›mlar›ndan Eskiflehirspor’a kaybediyordu. Bursa’da
oynanan ilk maç› 1-0 kazanm›fllar ancak Eskiflehir’de-
ki rövanfl› 2-0 kaybederek kupay› ellerinden kaç›rm›fl-
lard›. Yine de o sezon için ellerinde büyük bir teselli
vard›. Baflbakanl›k kupas›’nda Fenerbahçe ile karfl›la-
flan yeflil-beyazl›lar, güçlü rakiplerini 1-0 yenerek bu
anlaml› kupay› müzelerine götürmeyi baflarm›flt›.
Bursaspor’un Türk futbolundaki varl›¤› giderek daha
fazla hissediliyordu. Özellikle de kupada gösterilen
baflar›lar sayesinde. Yeflil-beyazl› kulüp, 1973-74 se-
zonunda da Türkiye Kupas›’nda finale kalmay› bafla-
r›yordu. Rakip ise Fenerbahçe oluyordu. Bursaspor,
evinde oynad›¤› ilk maç› 1-0 kazansa bile ‹stanbul’da-
ki rövanfl› 3-0’l›k skorla kaybediyor ve çok yaklaflt›¤›
Türkiye Kupas›’n› bir kez daha ellerinin aras›ndan ka-
ç›r›yordu. Üstelik bu sezon Baflbakanl›k Kupas› da te-
selli olmayacakt›. Kupa, çok çekiflmeli maç› 3-2 kaza-
nan Befliktafl’›n müzesine gidiyordu. 
Bursaspor, Türkiye Kupas›’nda final oynayabilmek
için tam 12 y›l beklemek
zorunda kald› ama bu de-
fa bekledi¤ine de de¤di.
Daha önce iki kez finali
kaybeden yeflil-beyazl›-
lar, 1985-86 sezonunun
kupa finalinde Altay’la
karfl› karfl›ya geliyor ve
rakibini 2-0 yenerek ku-
pay› ilk kez müzesine ta-
fl›may› baflar›yordu.  
1991-1992 sezonunda
Bursaspor bir kez daha Türkiye Kupas›’n›n finalindey-
di. Rakip ise bugün Süper Kupa için karfl›laflaca¤›
Trabzonspor. Tarihin en çekiflmeli ve sürprizli finalle-
rinden birinde, ilk maç Bursa’da oynand›. Ev sahibi
yeflil-beyazl›lar ilk maç› 3-0 kazand›klar›nda herkes
kupan›n adresinin belli oldu¤unu sanm›flt›. Ama Avni
Aker’deki rövanflta hiç beklenmedik bir fley oldu ve
Trabzonspor, Bursaspor’u 5-1 yenerek kupay› rakibi-
ne b›rakmad›. Yeflil-beyazl› tak›m o sezon da Fener-

bahçe’yi 3-1 yenerek Baflbakanl›k Kupas›’n› kazan›-
yor ve bir teselli buluyordu. 
2003-2004 sezonunun sonuna kadar Süper Lig’in ge-
diklisi olan yeflil-beyazl› ekip, o dönemin sonunda,
tam 37 y›l aral›ks›z mücadele etti¤i platforma veda
ediyor ve yeniden 2. Lig’in yolunu tutuyordu. Ancak
ayr›l›k uzun sürmedi. Bursaspor iki sezon kald›¤› Lig
A’da 2005-2006 sezonunu 71 puanla flampiyon ola-
rak bitirip yeniden Süper Lig’e yükseldi. 
Kuruluflundan 11 y›l sonra Avrupa’ya ç›kan Bursas-
por, 1973-74 sezonunda Türkiye Kupas› finalisti ola-
rak ülkemizi Avrupa Kupa Galipleri Kupas›’nda tem-
sil etti. ‹lk turda Finn Harps’› eleyen, ikinci turda Dun-
dee United’› Vahit’in att›¤› müthifl golle saf d›fl› b›ra-
kan Bursaspor, çeyrek finalde SSCB’nin Dinamo Kiev
tak›m›yla eflleflti. Güçlü rakibine elenen Bursaspor,
Dinamo Kiev’in kupay› kazanmas› üzerine Avrupa
beflincisi unvan›n› ele geçirdi
Ama as›l gurur tablosu 1995-96 sezonunda Interto-
to’da yafland›. O sezon ilk kez düzenlenen kupan›n
grup maçlar›nda Wimbledon, Charleroi, Beitar ve Kö-
sice’yi ard›nda b›rakan Timsahlar, ilk eleme turunda
da OFI Girit’i eledi. Alman tak›m› Karlsruhe ile Ata-
türk Stad›’nda oynanan son maç ise unutulmazd›.

Normal süre 2-2, uzatma
devreleri 3-3 bitiyor, pe-
nalt›larda 9-8 üstünlük
sa¤lay›p tur atlayan Karl-
sruhe oluyor ama Bur-
saspor bu maçla tüm
Türkiye’nin sevgisini ka-
zan›yordu. 
Bu sevginin doru¤a ç›k›fl›
ise 2009-2010 sezonuna
nasip oldu. Sezona bir
önceki dönemin yar›s›n-

da ifl bafl› yapan Ertu¤rul Sa¤lam yönetiminde giren
Bursaspor, önce Galatasaray ve Befliktafl’› arkas›nda
b›rak›yor, son haftalarda ise müthifl bir yar›fla girdi¤i
Fenerbahçe’nin de önüne geçerek tarihindeki ilk Sü-
per Lig flampiyonlu¤una ulafl›yordu. Yeflil-beyazl›lar,
Trabzonspor’un son flampiyonlu¤unu elde etti¤i 1984
y›l›ndan bu yana Anadolu’dan ç›kan ilk flampiyon
olurken, ad›n› Türkiye’nin beflinci büyü¤ü olarak ka-
y›tlara geçiriyordu. 
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KKuuppaa  
kkoolleekkssiiyyoonnccuussuu  

Fenerbahçe
Tarihi

100 yafl›n› geride b›rakan ender tak›mlar›m›zdan biri olan
Fenerbahçe, ad›n› Türk futbol tarihine rekorlara kaz›m›flt›r.
Profesyonellik öncesi 1922-23 sezonunda hiç gol yemeden

elde edilen flampiyonluk ayn› zamanda bir dünya rekorudur.
Lig flampiyonlu¤unu 18 kez kazanarak rekor k›ran
Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda att›¤› 103 golle de 

bir rekorun sahibidir. 

K
ad›köy civar›ndaki
futbol hareketlen-
meleri 1897 y›l›nda

bafllad›. Adres ise Dere-
a¤z›, Moda bölümüydü.
Türk gençlerinin bu böl-
gede kurduklar› ilk ku-
lüp Siyah Çorapl›lar
(Black Stockings) ad›yla
an›l›yordu. Deniz Lisesi
ö¤rencisi Fuat Hüsnü
Kayacan’›n 1899 y›l›n-
da, bugünkü Fenerbah-
çe Stad›’n›n bulundu¤u
yerdeki çay›rda meflin
yuvarla¤a yapt›¤› vurufl-
lar s›ras›nda arkadafllar›
Reflat Denyal ve Meh-
met Ali ile dile getirdikleri “Ah biz de bir
kulüp kurup futbol oynayabilsek” özle-
minin hayata geçirilifl biçimiydi Siyah
Çorapl›lar. Fakat kulübün ömrü uzun
sürmedi. Monarfli rejiminin engelleme-
leri üzerine kulüp k›sa sürede kapat›ld›. 
1907’nin ilkbahar›nda ise Kad›köylü
gençlerden Nurizâde Ziya (Songülen),
Bahriyeli Necip (Okaner), Hasan Sami
(Kocamemi) ve Asaf (Beflp›nar) Beyler,
Necip Bey’in Moda’daki evinde yapt›kla-

r› bir toplant›da kurmay› kararlaflt›rd›kla-
r› kulüplerine Fenerbahçe ad›n› verdi. 
Fenerbahçe Kulübü’nün ilk yönetim ku-
rulunda baflkan Ziya Bey’di. Genel sek-
reterli¤i Ayetullah Bey, genel kaptan ve
veznedarl›¤› ise Necip Bey üstlenmiflti.
Elbette kurulufl y›llar› kolay olmam›flt›.
Zaman zaman futbolcu bulmakta bile
zorlan›lan bu y›llarda birçok defa gemi-
lerden ödünç futbolcu al›narak ligdeki
mücadele sürdürülmüfltü. 
1909 y›l›nda kulübün ad› Fenerbahçe

Spor Kulübü olarak de¤ifltirilmifl, renkleri de sar›-be-
yazdan bugünkü renkleri olan sar›-laciverde çevril-
miflti. 
1909-1911 y›llar› Fenerbahçe için oldukça zor geç-
mifl, bir ara kulüp da¤›lma noktas›na bile gelmiflti. An-
cak Elkatipzate Mustafa, kulübü kurtaran adam ol-
mufltu. O y›llarda kulübün lokali dahi yoktu. Tak›m-
lar ise çok kötü durumdayd›. Ancak yine de St. Jo-
seph, Robert Kolej ve Kad›köy Numune Mekte-
bi’nden toplan›lan futbolcularla kulübün genç tak›m-
lar› kurulmufl ve bir nevi altyap› oluflturulmas› baflar›l-
m›flt›. 
Bu at›l›m›n meyvelerini toplamak da fazla uzun sür-
medi. Baflar›s›z geçen iki y›l›n ard›ndan Fenerbahçe
1911-12 sezonunda ilk flampiyonlu¤unu elde etti. Üs-
telik bu flampiyonlu¤a hiç yenilgi yüzü görmeden ula-
fl›lm›flt›. Bu flampi-
yonluk, bir ara da-
¤›lma noktas›na ge-
len Fenerbahçe’ye
yaflama gücü afl›la-
m›fl ve kulüp Alt›yol
a¤z›nda iki odal› bir
lokale kavuflmufltu. 
Balkan Savafl› ne-
deniyle 1912-13
sezonu lig maçlar›
iptal edildi. Ancak
bu boflluk da Fener-
bahçe’nin h›z›n›
kesmedi. Sar›-lacivertli tak›m, hemen ard›ndan baflla-
yan sezonda üst üste iki flampiyonluk daha kazand›.
Bu iki flampiyonluk da yine hiç yenilmeden elde edil-
miflti. Art arda gelen bu flampiyonluklar Fenerbah-
çe’yi ön plana ç›kar›rken,
kulüp çevresinde hat›r› sa-
y›l›r bir camian›n oluflmas›-
n›n da yolunu açm›flt›. 
Fenerbahçe ayn› zamanda
1914 y›l›nda tertiplenen
genç tak›mlar flampiyon-
lu¤unu da kazanm›fl ve 10
y›l içinde en çok flampiyon-
luk elde eden tak›m olma
unvan›n› alarak ‹ngilizler

taraf›ndan verilen tarihi flildin de sahibi olmufltu. 
Cumhuriyetin ilân›ndan tam dört ay önce ise 1923 y›-
l› Haziran ay›n›n 29. günü, Fenerbahçe Futbol Tak›-
m›, ‹stanbul’daki ‹ngiliz ‹flgal Kuvvetleri futbol tak›-
m›yla yapt›¤› maç› 2-1 kazan›p ‹flgal Kuvvetleri’nin
ma¤rur komutan› General Harrington’›n elinden ku-
pay› alm›flt›. “Düflman› yenen” Fenerbahçe, Türk hal-
k›n›n da gönlüne taht kurmufltu art›k. 
1932’nin 5 Haziran’›n› 6 Haziran’a ba¤layan gece ise
kulüp binas› bir yang›nla kül oldu. Ancak Fenerbahçe
bu yang›n›n küllerinden yeni bir tesis ç›kartmay› da
baflard›. Bir süre sonra kulüp bugünkü Fenerbahçe
Stad›’n›n bulundu¤u yerdeki binaya ve stada sahip ol-
du. 
Gelelim Fenerbahçe’nin flampiyonluk rekorlar›na…
Profesyonel lig öncesi 1922-23 sezonunda hiç gol ye-

meden elde ettikleri
flampiyonluk, bugün
için de bir dünya re-
koru. 
1936-37 sezonunda
da sadece 1 gol yi-
yerek flampiyon ol-
du sar›-lacivertliler.
1982-83 sezonunda
Ali fien’in baflkanl›-
¤›nda o sezonun
toplam 5 kupas›na
birden sahip oldu-
lar. 

1988-89 sezonundaki 103 gollü flampiyonluk ise Tür-
kiye Ligi’nin gol rekoru olarak geçti kay›tlara. 
Profesyonel lig kurulana, yani 1959’a kadar 22 kez
flampiyonluk kupas› kald›ran Fenerbahçe, profesyo-

nel lig tarihinde de elde etti-
¤i 18 flampiyonlukla ilk s›ra-
da yer al›yor. Kulübün mü-
zesinde ayr›ca 4 Türkiye, 6
Cumhurbaflkanl›¤›, 2 Süper
Kupa, 2 Atatürk, 8 Baflba-
kanl›k, 16 ‹stanbul Ligi, 6
Milli Küme, 1 ‹stanbul, 3
Türkiye Futbol fiampiyonas›,
1 Spor Toto, 4 Donanma, 
12 TSYD Kupas› bulunuyor.
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GGooll  mmaakkiinneessii
Uzun süredir gol yollar›nda s›k›nt› çeken Bursaspor’a geride

b›rakt›¤›m›z devre aras›nda geldi¤inden beri adeta ilaç oldu Sebastian
Pinto. Gol k›s›rl›¤› çeken yeflil-beyazl› ekip onunla buldu¤u ard› ard›na

gollerle hem ligde ç›k›fla geçti hem de kupada finale kadar yürüdü.
fiilili golcünün yeni hedefinde Türkiye’deki ilk sezonunda kupa

kald›rmak var.

5
fiubat 1986’da fiili’nin Santiago flehrinde
dünyaya gelen Pinto, futbolculuk kariyerine
ülkesinin tak›mlar›ndan Universidad de Chi-

le’de ad›m att›. 2002’de profesyonel sözleflme
imzalad›¤› tak›m›nda 2005 y›l›ndan itibaren de A
tak›mla idmanlara ç›kmaya bafllad›. Bir sezon
sonra ise bir baflka fiili tak›m› olan Cobreloa’ya
kiraland›. 34 maçta 10 gol kaydetti¤i Uni-
versidad de Chile’nin ard›ndan 2008’de
Brezilya’n›n ünlü ekiplerinden San-
tos’a transfer olan 1.87 boyunda-
ki forvet, buradaki 8 maçl›k
maceran›n ard›ndan
ayn› sene içerisin-
de Fransa’n›n
Nancy tak›-
m › n a

geçerek Av-
rupa’n›n yolunu tut-
tu. 22 yafl›nda transfer ol-
du¤u Nancy ile yaflad›¤› ilk Avru-
pa deneyiminde pek de baflar›l› olamayan
fiilili, burada fazla forma flans› bulamadan ve ra-
kip fileleri havaland›ramadan bu sefer de Arjan-
tin’in yolunu tuttu. Güney Amerika ülkesinin Go-
doy Cruz tak›m›nda forma giydikten sonra, ç›k›fl
yapt›¤› Audax Italiano tak›m›yla sözleflme imza-
lad›. Burada oynad›¤› 1.5 y›l süresince 29 maça
ç›kan ve 9 gol kaydetme baflar›s›n› gösteren Pin-
to, 2011’de yani geçti¤imiz sezon tekrar Avru-
pa’n›n yolunu tutarak ‹talya’da Serie B’de müca-
dele eden Varese ile anlaflmaya vard›. Ancak

Nancy’de oldu¤u gibi burada da pek
fazla dikifl tutturamad› ve sezon orta-
s›nda ülkesinin tak›mlar›ndan O’Hig-
gins’e döndü. 
O’Higgins’de 14 maçta 13 gol kay-
dederek neredeyse maç bafl›na 1 gol
ortalamas› yakalayan Pinto, 2011-
2012 sezonunun devre aras›nda ise
üçüncü Avrupa maceras›n› yaflamak
üzere ülkemizin yolunu tuttu. Bursas-
por ile sözleflme imzalad›¤›nda yeflil-
beyazl› ekip 12. s›rada ve düflme po-
tas›na oldukça yak›n bir konumda
bulunuyordu. Tak›ma devre aras›n-
dan sonra kat›lmas›na ra¤men müt-
hifl bir tempo yakalay›p ard› ard›na
buldu¤u gollerle hem Bursas-
por’un üst s›ralara t›rmanmas›n-
da bafl aktör oldu hem de üçün-
cü Avrupa maceras›nda, önce-
ki deneyimlerinin aksine bafla-
r›y› yakalad›. Spor Toto Süper
Lig’de buldu¤u 7 golle yeflil-
beyazl› ekibin Spor Toto Sü-
per Final Avrupa Ligi Gru-
bu’nda kendisine yer bulma-
s›n› sa¤larken, Ziraat Türkiye
Kupas›’nda ise kaydetti¤i 5

golle tak›m›n›n 20 y›l sonra
tekrardan ad›n› fina-

le yazd›rmas›nda bafl-
rol oynad›. Özellikle

kupada oynad›¤› çeyrek
ve yar› final maçlar›nda Si-

vasspor ve Eskiflehirspor’a
2’fler gol kaydederek perfor-
mans›n› bir kat daha üste ç›-
karan fiilili oyuncu, Ertu¤rul
Sa¤lam’›n uzun süredir ara-
d›¤› ideal forvet konusunda
da hocas›na adeta derman
oldu.
Kariyerinde daha önce fiili A
Millî Tak›m›’yla sadece 1
maça ç›kan ve Paraguay’la
oynanan bu haz›rl›k karfl›-
laflmas›n› 3-2 kazanan tak›-
m›n›n üç golünü de kayde-
derek hat-trick yapan 26 ya-
fl›ndaki oyuncu, Bursas-
por’da gösterdi¤i perfor-
mans›n ard›ndan fiili Millî
Tak›m› Teknik Direktörü
Claudio Borghi taraf›ndan
fiili’nin Bolivya ve Venezüe-
la ile oynayaca¤› Dünya Ku-
pas› eleme maçlar› kadrosu-

na davet edildi. Böylelikle yeflil-beyazl›
ekipte sezonun ikinci yar›s›nda göster-
di¤i müthifl ç›k›fl›n semeresini alan fiilili
golcü, yaklafl›k 1 y›l aradan sonra yeni-
den millî tak›m formas›na kavufltu.
Her att›¤› golden sonra kramponunu ç›-
kar›p kula¤›na götürerek iflaret parma-
¤›yla da yukar›y› gösteren Pinto, bu il-
ginç gol sevinciyle de futbolseverlerin
dikkatini çekiyor. Yapt›¤› bu hareketle,
küçüklü¤ünden beri yan›nda bulunan
ve uzakta da olsa her gün telefonla ko-
nufltu¤u babaannesine gollerini arma-
¤an etti¤ini belirten Pinto’nun babas›
Carlos Pinto’nun da fiili’de çok ünlü bir
gazeteci oldu¤unu belirtelim. 
En son fiilili golcünün do¤du¤u y›l olan
1986’da Türkiye Kupas›’n› müzesine
götüren Bursaspor, kupa özlemini ken-
disinden daha uzun bir süredir çeken
Fenerbahçe önünde zafer arayacak. Ta-
rihindeki tek lig flampiyonlu¤unu 16
May›s 2010’da son maçta Fenerbah-
çe’yi geçerek elde eden yeflil-beyazl›lar
iki sezon sonra ayn› günde rakibini bu
sefer de kupada alt etmek istiyor. Bu ko-
nuda da hiç kuflku yok ki Timsah›n yeni
gol makinesi Sebastian Pinto’ya çok ifli
düflüyor.

Sebastian Pinto 
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1
995 y›l›nda Coritiba kulübünde
futbol hayat›na bafllayan Alex de
Souza, 3 sene bu kulüpte forma

giydikten sonra flampiyonluk görmek
için 1998 y›l›nda Palmerias’a transfer
oldu. Palmerias’taki ilk sezonunda Bre-
zilya ve Mercosul Kupas› flampiyonluk-
lar› yaflayan Alex, 1999 y›l›nda Güney
Amerika’n›n fiampiyonlar Ligi olan Co-
pa Libertadores flampiyonlu¤una ulaflt›.
Ayn› y›l Brezilya Millî Tak›m› ile Copa
America flampiyonlu¤unda pay sahibi
olan Alex, Avrupa tak›mlar›n›n dikkati-
ni çekmeye bafllad›. 
2000-2001 sezonunda Cruzeiro’ya ge-
çen sambac›, çok parlak bir perfor-
mans göstermemesine ra¤men sezon
sonunda ‹talya’n›n Parma kulübüne
transfer oldu. Bir sezonluk ‹talya mace-
ras›nda uyum sorunu yaflayan Brezilya-
l›, sezon sonunda Cruzeiro’ya geri
döndü. ‹talya dönüflü eski formunu k›-
sa sürede yakalayan Alex, 2002-2003
sezonunda oynad›¤› 69 resmi maçta 40
gole imza att›. O sezon Cruzeiro lig ve
Brezilya Kupas› flampiyonlu¤unu ka-
zand›. Bu, Alex’in Brezilya’da yaflad›¤›
ilk lig flampiyonlu¤uydu ayn› zaman-
da. Y›ld›z oyuncu ayr›ca Placar dergisi-
nin verdi¤i ödüllerde “sezonun en iyi
oyuncusu” unvan›n› kazand›. Bir son-
raki sezon Brezilya’da yar›m dönem
forma giyen Alex de Souza, Temmuz
ay›nda Fenerbahçe’ye transfer oldu.
Alex’in transferi için bir sezon boyunca
u¤raflan Fenerbahçe, yaklafl›k 12 mil-
yon dolarl›k bir bedelle y›ld›z oyuncu-
yu kadrosuna katmay› baflard›. Fener-
bahçe’nin Alex’le ilgilendi¤i ilk za-
manlarda Brezilyal› y›ld›z kendisini
Türk izleyicilere biraz üzerek göster-
miflti. Brezilya ile oynanan Konfederas-

yon Kupas› maç›nda Türkiye rakibi karfl›s›nda zafere
giderken, karfl›laflman›n uzatma dakikalar›nda ceza
yay› üzerinden att›¤› sert flutla maç›n sonucunu be-
lirlemiflti Alex: 2-2. 
Gelelim sambac›n›n Fenerbahçe günlerine. Alex,
her y›ld›z oyuncunun yaflad›¤› s›k›nt›lar› da yaflad›
Fenerbahçe’de, tatt›¤› büyük zaferleri de... Tak›mda

ifllerin kötü gitti¤i dönemlerde elefltiri oklar›n
üzerine çevrildi¤i ilk adam her zaman o ol-

du. Diller ve kalemler derhal sivriltilerek
Alex’in koflmad›¤›ndan, tak›m savunma-

s›na katk› yapmad›¤›ndan dem vurul-
du. Özellikle tak›m›n Avrupa kupala-

r›ndaki maceralar›nda u¤ran›lan kö-
tü sonuçlar›n ard›ndan “Vurun

Alex’e” kampanyalar› bafllat›ld›. 
Ancak zaman futbolda da en
flaflmaz terazi vazifesini görü-
yor. Bugünden flöyle geriye
do¤ru bir bakt›¤›m›zda gördü-
¤ümüz Alex, bir zafer abidesi
gibi duruyor karfl›m›zda. Her
fleyden önce bir Brezilyal› ola-
rak Türkiye’de 9 sezonu geride
b›rakmas› bafll› bafl›na bir rekor.
Türkiye’deki en babayi¤it ya-
banc› oyuncular›n bile ortalama
2 sezonun ard›ndan ülkelerine
gönderildi¤ini he-
saba katarsak,
Alex gerçek bir is-
tikrar abidesi ve bu

kal›c›l›¤›n› da elbette baflar›lar›na
borçlu. 
Bak›n flimdi lâf› bir kenara b›rakal›m
ve Alex’in Türkiye’deki gol perfor-
mans›na bir göz atal›m. Brezilyal›n›n
Fenerbahçe formas›n› giydi¤i ilk se-
zon 2004-2005. Sar›-lacivertli tak›m
o sezon ligi Trabzonspor’un 3 puan
önünde flampiyonluk tamamlarken,
at›lan 77 golden 24’ünün ard›ndan
Alex’in imzas› bulunuyor. Brezilyal›-
n›n Türkiye Kupas› maçlar›nda att›¤›
4 golü de eklersek, bir sezonda 28
gollük performans, ofansif de oynasa
bir orta saha oyuncusu için oldukça
yüksek bir rakam. Ertesi sezon Alex
ligdeki gol say›s›n› 15’e düflürünce,
Fenerbahçe’nin de Galatasaray’›n ar-
d›ndan ikinci s›raya indi¤ine flahit
oluyoruz. 2006-2007 sezonunda lig-
de 19 gol kaydeden Alex, krall›k tac›-
n› bafl›na takarken, onun performan-
s›yla paralel bir çizgi izleyen Fener-
bahçe’yi de bir kez daha flampiyon-
lukla kucaklafl›rken görüyoruz. 2007-

2008’de bir baflka Fenerbahçeli var gol krall›¤› kol-
tu¤unda; Semih fientürk. Ancak Alex 14 golle üçün-
cü s›rada ve Fenerbahçe bir kez daha flampiyonlu-
¤un uza¤›nda. 2008-2009’da Alex, Türkiye’deki en
verimsiz sezonunu yafl›yor. Ligde att›¤› gol say›s› sa-
dece 11. ‹flte o sezonu Fenerbahçe de ancak dör-
düncü s›rada tamamlayabiliyor. Üstelik lider Beflik-
tafl’›n tam 10 puan gerisinde. 2009-10 sezonunda
Alex bir kez daha 11 golde kal›yor ve Fenerbahçe yi-
ne flampiyonlu¤u kaybediyor. Bu defa 2010-11 se-
zonunday›z. Fenerbahçe, averajla da olsa flampiyon.
Ve tahmin etti¤iniz gibi Alex en yak›n rakibi Burak
Y›lmaz’›n 9 gol önünde, 28 golle krall›k koltu¤unda
oturuyor. ‹çinde bulundu¤umuz sezonda da Alex
normal sezonu 14 golle ve Fenerbahçe’nin en fazla
gol atan oyuncusu olarak tamamlad›. ‹flte Alex’in ba-
flar› çizgisi ile Fenerbahçe’nin baflar› çizgisi birbirine
bu derecede ba¤l›. Ve bu ba¤l›l›k, bize onun için
“Bir tak›m›n yar›s›” bafll›¤›n› atabilme cüretini veri-
yor.  
Brezilya’n›n en büyük tak›mlar›ndan ikisinde forma
giyen, Brezilya Millî Tak›m›’nda 42 kez yer alma ba-
flar›s› gösteren ve 2 Copa America kazanan Alex de
Souza kariyerinin en verimli döneminde Türkiye’de
Fenerbahçe formas› alt›nda futbolseverleri mest et-
meye devam ediyor. Alex kariyeri, baflar›lar› ve Fe-
nerbahçe’de yapt›klar›yla sayg› görmeyi sonuna ka-
dar hak ediyor.

BBiirr  ttaakk››mm››nn
yyaarr››ss››

Alex’in baflar› çizgisi ile
Fenerbahçe’nin baflar›

çizgisi birbirine son
derece ba¤l›. Ve bu

ba¤l›l›k, bize onun için
“Bir tak›m›n yar›s›”

bafll›¤›n› atabilme cüreti-
ni veriyor.  Brezilya’n›n
en büyük tak›mlar›ndan

ikisinde forma giyen,
Brezilya Millî Tak›m›’nda
42 kez yer alma baflar›s›

gösteren ve 2 Copa
America kazanan Alex,

kariyerinin en verimli
döneminde Türkiye’de

Fenerbahçe formas›
alt›nda futbolseverleri

mest etmeye devam 
ediyor.

Alex de Souza 
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vuk’la fark› ikiye indirse de Bursaspor 78’de Ve-
derson’un golüyle skoru 4-1 yapt› ve çeyrek fina-
lin en farkl› galibiyetini elde ederek yar› finalist
oldu. 
Yeflil-beyazl›lar, kupadaki farkl› performanslar›n›
yar› finalde bir baflka güçlü rakip olan Eskiflehirs-
por karfl›s›nda da gösterdi. ‹zmir Atatürk Sta-
d›’nda oynanan ve zorlu geçmesi beklenen maç-
ta Bursaspor adeta güle oynaya final yolunu bul-
du. Önce tak›m›n golcüsü Pinto ç›kt› sahneye ve
ilk yar›n›n yeflil-beyazl›lar lehine 1-0 tamamlan-
d›¤›n› tescil etti. ‹kinci yar› ise adeta golle baflla-
d›. Kronometreler henüz 21. saniyeyi gösterirken
Batalla’n›n ara pas›yla buluflan Pinto, çapraz po-
zisyonda yapt›¤› vuruflla kaleci Ivesa’y› avlad›.
54’te Vederson’un uzun pas›nda Dede’nin ›ska-
lad›¤› topu iyi takip eden Batalla bu kez asist
yapmak yerine kendisi att› ve 3-0’l›k galibiyet
Bursaspor’u finale ç›kard›.
Evet, baflta da söyledi¤imiz gibi bir tarafta 29 y›l-
d›r kupaya hasret kalan Fenerbahçe var, di¤er ta-
rafta 26 y›ld›r bekleyen Bursaspor. Bakal›m vus-
lata hangisi erecek?

karfl› karfl›ya geldi. ‹ki tak›m taraftarlar›n›n tribün-
lerde flenlikli görüntüler oluflturdu¤u karfl›laflman›n
daha 6. dakikas›nda yeflil-beyazl›lar›n Batalla ile
buldu¤u gol, oyunun dengesini bir anda de¤ifltirdi.
Sivasspor’un gole karfl›l›k verme çabas› savunma-
s›n›n arkas›nda genifl boflluklara yol açarken, Bur-
saspor s›k s›k bu boflluklara girerek net gol pozis-
yonlar› üretmesini bildi. 36 ve 38’de iki Batalla
asistinde iki Pinto golü ilk yar›n› sonunda skoru 
3-0’a getirmiflti bile. Sivasspor, 57’de U¤ur Ka-

1133  ggooll  aatttt››  
22  ggooll  yyeeddii

Final
Yolculu¤u

Kupan›n finalistlerinden Bursaspor, bu noktaya gelene kadar
oynad›¤› dört maç› da kazand›. S›ras›yla fianl›urfaspor,

Bugsaflspor, Sivasspor ve Eskiflehirspor’u eleyen yeflil-beyazl›
tak›m, dört maçta att›¤› 13 gole karfl›l›k kalesinde sadece 

2 gol gördü. 

B
u sezon ligde umdu¤unu pek
bulamayan Bursaspor, kupa-
da oldukça baflar›l› bir grafik

çizerek oynad›¤› dört maç› da ka-
zand›. ‹ki maçta 4, bir maçta 3 gol
atan Bursaspor’u en fazla zorla-
yan rakip, TFF 2. Lig temsilcisi
Bugsaflspor oldu.
Yeflil-beyazl›lar›n kupadaki ilk ra-
kibi fianl›urfaspor’du. Spor Toto 2.
Lig’de mücadele eden fianl›urfas-
por’la Bursa Atatürk Stad›’nda
karfl›laflt›lar. O maça yedeklerine
de flans verdikleri bir kadroyla
ç›kmalar›na ra¤men hiç de zor-
lanmad›lar ve ilk yar›m saat için-
de bulduklar› gollerle 4-1 kazan-
may› bildiler. Gollerinin alt›nda
ise Ömer Erdo¤an, Turgay Baha-
d›r (2) ve Serdar Aziz’in imzas›

vard›. 
Dördüncü turda Bugsaflspor’la efl-
lefltiler ancak kolay gibi görünen
turu geçene kadar adeta kan terle-
diler. 20 Mart günü Yeniflehir
Asafl Stad›’nda oynanan maç›n
normal süresi golsüz sona erdi.
Üstelik Bugsaflspor o normal süre-
de turu geçecek gol f›rsatlar›n› da
buldu ancak de¤erlendiremedi.
Bursaspor ancak uzatmalarda Pin-
to ve Turgay Bahad›r’la iki gol bu-
larak çeyrek finale ç›kabildi. 
Fenerbahçe’nin çok zorland›¤›
çeyrek final, Bursaspor için um-
du¤undan çok daha kolay geçti.
Oysa karfl›s›ndaki rakip, ligin güç-
lü tak›mlar›ndan Sivasspor’du.  ‹ki
tak›m 12 Nisan günü tarafs›z sa-
hada, fiükrü Saraco¤lu Stad›’nda

Tur Maç Stat Skor
3. Kademe Bursaspor-fianl›urfaspor Bursa Atatürk 4-1
4. Kademe Bugsaflspor-Bursaspor Yenikent Asafl 0-2 (uz.)
Çeyrek Final Sivasspor-Bursaspor fiükrü Saraco¤lu 1-4
Yar› Final Bursaspor-Eskiflehirspor ‹zmir Atatürk 3-0

Bursaspor nas›l geldi?

Sebastian Pinto 5

Turgay Bahad›r 3

Pablo Batalla
2

Gökçek Vederson 1

Ömer Erdo¤an 1

Serdar Aziz
1

Golcüler

1-15 2
16-30 3
31-45 3
46-60 1
61-75 -
76-90 1
90-120 2

Gollerin
Da¤›l›m›

14 15



Orhan
fiam

Defans
D. Tarihi

01.06.1986
Boy: 1.81 m.

Bekir
‹rtegün 
Defans

D. Tarihi
20.04.1984

Boy: 1.84 m.

Joseph
Yobo
Defans

D. Tarihi
06.09.1980

Boy: 1.88 m.

Serdar
Kesimal

Defans
D. Tarihi

24.01.1989
Boy: 1.86 m.

Fabio
Bilica 
Defans

D. Tarihi
14.01.1979

Boy: 1.88 m.

Reto
Ziegler
Defans

D. Tarihi
16.01.1986

Boy: 1.83 m.

Gökhan
Gönül
Defans

D. Tarihi
04.01.1985

Boy: 1.75 m.

Mehmet
Topuz

Orta Saha
D. Tarihi

07.09.1983
Boy: 1.81 m.

Emre
Belözo¤lu
Orta Saha
D. Tarihi

07.09.1980
Boy: 1.70 m.

Cristian
Baroni

Orta Saha
D. Tarihi

25.06.1983
Boy: 1.81 m.

Selçuk
fiahin 

Orta Saha
D. Tarihi

30.01.1981
Boy: 1.89 m.

Caner
Erkin

Orta Saha
D. Tarihi

04.10.1988
Boy: 1.79 m.

Issiar 
Dia

Orta Saha
D. Tarihi

08.06.1987
Boy: 1.73 m.

Alex de
Souza 

Orta Saha
D. Tarihi

14.09.1977
Boy: 1.76 m.

Özer
Hurmac›
Orta Saha
D. Tarihi

20.11.1986
Boy: 1.75 m.

Henri
Bienvenu

Forvet
D. Tarihi

05.07. 1988
Boy: 1.80 m.

Semih
fientürk 

Forvet
D. Tarihi

29.04.1983
Boy: 1.82 m.

Miroslav
Stoch
Forvet

D. Tarihi
19.10.1989

Boy: 1.69 m.

Volkan
Demirel

Kaleci
D. Tarihi

27.10.1981
Boy: 1.91 m.

Michael
Basser 
Defans

D. Tarihi
10.07.1984

Boy: 1.79 m.

Ömer
Erdo¤an 

Defans
D. Tarihi

03.05.1977
Boy: 1.91 m.

Serdar
Aziz

Defans
D. Tarihi

23.10.1990
Boy: 1.83 m.

Milan
Stepanov  

Defans
D. Tarihi

02.04.1983
Boy: 1.88 m.

‹brahim
Öztürk  
Defans

D. Tarihi
21.06.1981

Boy: 1.86 m.

Gökçek
Vederson 

Defans
D. Tarihi

22.07.1981
Boy: 1.79 m.

Hakan
Aslantafl 

Defans
D. Tarihi

26.08.1985
Boy: 1.81 m.

‹. Haktan
Odabafl›
Orta Saha
D. Tarihi

23.10.1990
Boy: 1.79 m.

Musa
Ça¤›ran 
Orta Saha
D. Tarihi

17.11.1992
Boy: 1.81 m.

Adem
Koçak

Orta Saha
D. Tarihi

01.09.1983
Boy: 1.78 m.

Alfred
N’diaye 
Orta Saha
D. Tarihi

06.03.1990
Boy: 1.87 m.

Ozan 
‹pek 
Forvet

D. Tarihi
10.10.1986

Boy: 1.80 m.

Okan
Deniz
Forvet

D. Tarihi
20.05.1994

Boy: 1.74 m.

Stanislav
Sestak 
Forvet

D. Tarihi
16.12.1982

Boy: 1.80 m.

Pablo
Batalla 
Forvet

D. Tarihi
16.01.1984

Boy: 1.70 m.

Sebastian
Pinto 
Forvet

D. Tarihi
05.02.1986

Boy: 1.87 m.

Teteh
Bangura 

Forvet
D. Tarihi

27.12.1989
Boy: 1.83 m.

Turgay
Bahad›r  

Forvet
D. Tarihi

15.01.1984
Boy: 1.90 m.

Mert
Günok
Kaleci

D. Tarihi
01.03.1989

Boy: 1.96 m.

Serkan
K›r›nt›l›

Kaleci
D. Tarihi

15.02.1985
Boy: 1.86 m.

Scott
Carson
Kaleci

D. Tarihi
13.09.1985

Boy: 1.88 m.

Yavuz
Özkan
Kaleci

D. Tarihi
19.05.1985

Boy: 1.92 m.

Harun
Tekin  
Kaleci

D. Tarihi
17.06.1989

Boy: 1.88 m.
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m›flt›. Aykut Kocaman’›n bu maç› cid-
diye alan tutumunda ne kadar hakl›
oldu¤u da ilerleyen dakikalarda orta-
ya ç›kt›. Çünkü oyunu kontrolü alt›n-
da tutan, gol için yüklenen ve pozis-
yonlar bulan taraf Kayserispor’du. Ni-
tekim 43’te Amrabat’la öne geçtiler.
‹kinci yar›n›n hemen bafl›nda Kujo-
vic’in golüyle skor 2-0 oldu¤unda her-
kesin zihninden, “Fenerbahçe’nin
hasreti devam edecek” düflüncesi ge-
çiyordu. Ama makus talihi de¤ifltiren
adam Cristian oldu. Brezilyal›, yenilen
golden 1 dakika sonra,büyük ölçüde
Kayserispor’un genç kalecisi Gökhan
De¤irmenci’nin ikram› olan golüyle
Fenerbahçe’yi tura ortak etti. Art›k
maç›n bitti zannedildi¤i bir anda ise
Musa Sow’un golü skoru 2-2’ye, turu
da uzatmalara tafl›d›. Uzatmalar›n da
2-2 sona ermesi üzerine gidilen penal-
t› at›fllar›nda Fenerbahçe, Semih, Zi-
egler, Serdar, Sow ve Cristian’la beflte
befl yaparken, Kayserispor’un Kujo-
vic’le kaç›rd›¤› penalt› sar›-lacivertlile-
ri yar› finale tafl›d›. 
Fenerbahçe’nin finalden önceki son
rakibi Kardemir Karabükspor’du. ‹ki
tak›m, 26 Nisan günü Ankara 19 Ma-
y›s Stad›’nda kozlar›n› paylaflt›. Aykut
Kocaman, bir çok Fenerbahçelinin
“Bu aflamada bu kadar riske girilir
mi?” dedi¤i bir kadro tercihi yapm›flt›
ama 90 dakika sonunda hakl› ç›kacak-
t›. Sahadaki ilk on birde tak›m›n ban-
ko oyuncular› olarak sadece Cristian
ve Stoch yer al›yordu. Özellikle sa-

vunma hatt›n›n tamamen de¤iflmesi
ve Mert, Orhan, Serdar, Bilica, Ca-
ner’den oluflmas› büyük bir risk gibi
duruyordu. Lâkin Aykut Hocan›n da
bir bildi¤i vard› herhalde. Nitekim son
golünü 12 Aral›k 2011 günü Bursas-
por a¤lar›na b›rakan Semih fientürk,
36. dakikada harika bir frikik golüyle
Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Maç›n k›-
r›lma an› ise 48. dakikayd›. Karfl› kar-
fl›ya pozisyonda Mehmet Y›lmaz’›n
vurufluna gol izni vermeyen Mert Gü-
nok, Fenerbahçe’yi ayakta  tutan
adam oldu. Bu arada Kardemir Kara-
bükspor’un ikinci yar›n›n bafl›nda risk
alarak orta alandan Birol Hikmet’i d›-
flar› ç›kart›p forvete Hamroun’la bir
takviye yapmas› da kontrolü Fener-
bahçe’ye vermiflti. 58’de Dia ile bir
gol daha bulan Fenerbahçe rahatlad›-
¤› maç› 2-0’l›k skorla kazanarak finale
yükseldi.

SSaaddeeccee  
KKaayysseerriissppoorr  zzoorrllaadd››  

Final
Yolculu¤u

Fenerbahçe finale kadar oynad›¤› dört maç-
tan üçünü kazan›rken, 1’inde berabere kald›.
Kayserispor karfl›s›nda elenmekten son daki-
ka golüyle kurtulup penalt›larla tur atlayan
sar›-lacivertli tak›m, oynad›¤› 4 maçta 11 gol
atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

K
upan›n iki finalistinden Fener-
bahçe, finale gelene kadar oy-
nad›¤› 4 maçta 3 galibiyet el-

de ederken, Kayserispor’la berabe-
re kald›. Sar›-lacivertli tak›m, çey-
rek finaldeki zorlu rakibini penalt›
at›fllar›yla saf d›fl› b›rakt›. 
Aykut Kocaman’›n tak›m› kupa
yolculu¤una 3. kademeden itiba-
ren bafllad› ve ilk rakibi Konya Tor-
ku fiekerspor oldu. Teknik Direktör
Aykut Kocaman ilk maçtan itibaren
kupada yedek oyuncular›na yer
vermek gibi bir strateji izledi ve sa-
r›-lacivertli tak›m, fiükrü Saraco¤-
lu’ndaki ilk maç›na Emre Belözo¤-
lu, Cristian Baroni ve Miroslav

Stoch d›fl›nda yedekleriyle ç›kt›.
Bu maç› hat-trick yapan Bienve-
nu’ye sonradan oyuna giren
Alex’in de bir golle efllik etmesiyle
4-1 kazanan Fenerbahçe, 4. kade-
mede Samsunspor’u yine Kad›-
köy’de Bienvenu, Alex ve Selçuk
fiahin’in golleriyle 3-0 yenerek
çeyrek finale ç›kt›. Çeyrek finalin
en çekiflmeli maç›n› da Fenerbah-
çe oynad›. Ankara 19 May›s Sta-
d›’nda Kayserispor ile karfl›laflan
sar›-lacivertli tak›m, sadece bu
maçta yedeklerini oynatma strateji-
sini bir ölçüde kenarda b›rakt›. ‹lk
on birde yaln›zca Volkan Demirel,
Emre Belözo¤lu ve Alex yer alma-

Tur Maç Stat Skor
3. Kademe Fenerbahçe-K. Torku fieker fiükrü Saraco¤lu 4-1
4. Kademe Fenerbahçe-Samsunspor fiükrü Saraco¤lu 3-0
Çeyrek Final Fenerbahçe-Kayserispor Ankara 19 May›s 2-2 (5-4 pen.)
Yar› Final K. Karabükspor- Fenerbahçe Ankara 19 May›s 0-2

Fenerbahçe nas›l geldi?

1-15 116-30 231-45 246-60 261-75 176-90 3

GollerinDa¤›l›m›

Henri Bienvenu 4

Alex de Souza 2

Selçuk fiahin
1

Moussa Sow
1

Cristian Baroni 1

Semih fientürk 1

Issiar Dia
1

Golcüler
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Ankara 19 May›s Stad› 17 Aral›k 1936 tarihinde hizmete giren, 
ülkemizin en eski stadyumlar›ndan birisi. Tarihi statta Türkiye

Kupas›’n›n tekli finali ilk kez bugün oynanacak. Ama geçmiflte çift maç
üzerinden oynanan finallerde bu statta Ankaragücü dört, Gençlerbirli¤i

de bir kez kupay› kazanmak için mücadele etmiflti.

B
ugün 20 bin 600 seyirci kapasitesi ile Gençler-
birli¤i ve Ankaragücü kulüplerinin maçlar›na
ev sahipli¤i yapan, geçmiflte bir çok millî maça

sahne olan Ankara 19 May›s Stad›, 17 Aral›k 1936
tarihinde hizmete giren, ülkemizin en eski stadyum-
lar›ndan birisi. 
‹talyan mimar Paolo Vietti-Violi’nin bu projesi,
mimari bir yar›flman›n sonucu ve Türkiye’de tasar-
lad›¤› bir dizi spor kompleksinin ilki. Kompleks,
türünün ilk örne¤i olmas›yla Türkiye Cumhuriyeti
için tarihsel olarak sembolik bir önem tafl›yor. Ya-
p›, hem sosyo-kültürel, hem de fonksiyonel aç›lar-
dan önemli.
Yap› grubu, kapal›-aç›k tribünleri ve soyunma oda-
lar›yla birlikte bir atletizm stadyumunu, at yar›fllar›
ve askeri yürüyüfller için bir hipodromu, velodromu,
rugby, futbol, basketbol gibi tak›m sporlar› için an-
trenman sahalar›n›, tenis kortlar›n›, jimnastik salo-
nunu, 33 ve 60 metre uzunlu¤unda iki havuzu, so-
yunma odalar›n›, sporcu ve kulüp binalar›n›, ilk yar-
d›m ünitesini, bir kuleyi, at›fl poligonunu, alan›n ge-
nel peyzaj›n› ve seyirciler için düzenlenmifl olan
aç›k alanlar› içeriyor. Stadyum ve hipodromun sa-
çaklar› ve tribünleri, betonarme yap›lar. Kompleksin
mimari karakteristi¤i, modernist/d›flavurumcu bir
yaklafl›m› yans›t›yor. 
Türkiye Kupas› finalleri, 1990-91 sezonundan itiba-
ren tek maç üzerinden oynan›yor. O tarihten bu ya-
na oynanan 12 finale üç kez ‹zmir Atatürk Stad›,

ikifler kez Kayseri Kadir Has Stad›, Bursa Atatürk
Stad› ve ‹stanbul Atatürk Olimpiyat Stad›, birer kez
de Antalya Atatürk Stad›, Diyarbak›r Atatürk Stad›
ve fianl›urfa GAP Arena ev sahipli¤i yapt›. Ankara
19 May›s Stad› ise tarihinde ilk kez tekli finale sah-
ne olacak.
Ancak tarihi stad›n Türkiye Kupas› finallerine yaban-
c› oldu¤unu söylersek haks›zl›k yapm›fl say›l›r›z.
Çünkü finallerin çift maç üzerinden oynand›¤› tarih-
lerde, Ankara tak›mlar› finale yükseldi¤inde maçla-
r›n› bu statta
oynad›. Anka-
r a g ü c ü ’ n ü n
dört, Gençler-
birli¤i’nin de
bir kez olmak
üzere Ankara
19 May›s Sta-
d›’nda 5 defa
final maçlar›na
ç›km›fll›¤› bu-
lunuyor.
Statta oynanan
ilk final maç›
1971-72 sezo-
nunda gerçek-
leflti. o sezon,
A n k a r a g ü c ü
tarihinde ilk

TTaarriihhii  ssttaattttaa              aalltt››nncc››  ffiinnaallTTaarriihhii  ssttaattttaa              aalltt››nncc››  ffiinnaall
defa Türkiye Kupas›’nda finale yükselmifl ve Altay’la
kupan›n sahibi olmak için eflleflmiflti. ‹zmir’de oyna-
nan ilk maç 0-0 sona erdi. ‹ki tak›m 31 May›s günü
Ankara 19 May›s Stad›’nda rövanfl için karfl› karfl›ya
geldi. Do¤an Babacan’›n yönetti¤i maç› Coflkun Sü-
er’in iki, Müjdat Yalman’›n da penalt›dan bir golüy-
le 3-0 kazanan Ankaragücü, tarihi statta Türkiye Ku-
pas›’n› kald›ran ilk tak›m oldu. 
Ertesi sezon kupa sahibini yine Ankara 19 May›s Sta-
d›’nda buldu. Bu defa Galatasaray’la Ankaragücü fi-
nale ç›km›fl, 2 May›s 1973 günü o dönemdeki ad›
Mithatpafla olan bugünün ‹nönü Stad›’nda oynanan
maç› Galatasaray Gökmen Özdenak’›n iki, Büyük
Mehmet’in (O¤uz) bir golüyle 3-1 kazanm›flt›. Anka-
ragücü’nün tek golü ise Metin Y›lmaz’dan gelmiflti.
23 May›s 1973 günü Ankara 19 May›s Stad›’nda oy-
nanan rövanfl› Ziya Türkdo¤an yönetti. Metin
Kurt’un golüne Ankaragücü Erman Toro¤lu ile cevap

verse de 
1-1’lik bera-
berlik Galata-
saray’› kupa-
n›n sahibi yap-
t›. 
1980-81 sezo-
nunda Türkiye
Kupas›, Fede-
rasyon Kupas›
ad› alt›nda oy-
nand›. Finalde
ise Ankaragü-
cü ile Boluspor
vard›. Ankara
19 May›s Sta-
d›’nda 6 May›s
1981 günü oy-
nanan Cumhur

Demir’in yönetti¤i karfl›laflmay› Ankaragücü Mehmet
fiahin ve Sad›k Aksöz’ün golleriyle 2-1 kazand›. Bo-
luspor’un golünün alt›nda ise Minas Asa’n›n imzas›
vard›. 13 May›s 1981 günü Sad›k Deda yönetiminde
Bolu’da oynanan rövanfl golsüz sona erecek ve kupa-
y› kazanan Ankaragücü, dönemin muktediri Kenan
Evren’in talimat›yla 1. Lig’e al›nacakt›. 
Ertesi sezon Ankaragücü yine finaldeydi ve haliyle
tarihi stat bir kez daha finalin ev sahipli¤i yap›yordu.
19 May›s 1982 günü ‹hsan Türe’nin yönetti¤i Ali Sa-
mi Yen Stad›’ndaki ilk maç› Galatasaray Sinan Tu-
ran, Tar›k Hodziç ve Bülent Alk›l›ç’›n golleriyle 3-0
kazand›. 26 May›s 1982’de Sad›k Deda yönetiminde
Ankara 19 May›s Stad›’nda gerçekleflen rövanfl ma-
ç›nda Ankaragücü’ne Halil ‹brahim Eren’in att›¤› iki
golle elde edilen 2-1’lik galibiyet yetmedi. Tek golü-
nü Tar›k Hodzic’le bulan Galatasaray, 19 y›l sonra
Ankaragücü’nü bir kez daha finalde alt ederek kupa-
n›n sahibi oldu.
1986-87’de yine Federasyon Kupas› ad›yla düzenle-
nen organizasyon, bu kulvarda Ankara 19 May›s Sta-
d›’nda oynanan son final olarak geçti tarihe. O se-
zon Gençlerbirli¤i ile Eskiflehirspor finale ç›km›flt›.
‹lk maç 13 May›s 1987 günü Ankara 19 May›s’ta oy-
nand›. Gençlerbirli¤i, Özcan Oal’›n yönetti¤i bu
karfl›laflmay› Avni Okumufl, Özcan Duman, Halil ‹b-
rahim Eren ve Harun Erol’un (2) golleriyle 5-0 ka-
zand›. 20 May›s 1987 günü Eskiflehir’de Aykan Kö-
seo¤lu’nun idare etti¤i rövanfl› Eskiflehirspor’un 2-1
kazanmas› yetmeyecek ve kupa Gençlerbirli¤i’nin
müzesine gidecekti. Bu maçta Eskiflehirspor’un gol-
lerinin alt›nda Fuat Kavafl ve Erdo¤an Koç’un, Genç-
lerbirli¤i’nin golünün alt›nda ise Özcan Duman’›n
imzas› vard›.
Baflta da belirtti¤imiz gibi, tarihi stat tekli finallere ta-
rafs›z saha olarak ilk kez ev sahipli¤i yapacak. Baka-
l›m Ankara’n›n havas› hangi tak›ma yarayacak?
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1
973-74 sezonunda, Brezilyal› teknik patron
Didi yönetiminde baflar›l› bir grafik çizen Fe-
nerbahçe ligi flampiyon olarak tamamlarken,

ayn› süreçte kupada da finale s›çramay› bilmiflti.
Di¤er kulvardan ise tüm rakiplerini saf d›fl› eden
Mustafa Ertan yönetimindeki Bursaspor geliyor-
du. Çift maçl› final sisteminin yürürlükte oldu¤u
kupada ilk s›nav Bursa’da verildi. 1 May›s 1974
Çarflamba günü oynanan karfl›laflmada Bursaspor,
“Osman, Kemal, ‹smail, Hayrettin, Orhan, Çeki,
Cemil, Sinan (K.‹smail), Sedat (Sedat 3), Tezcan,
Vahit” kurgusuyla mücadele etti. Didi’nin Fener-
bahçesi ise sahaya, “Datcu, Niyazi, Y›lmaz, Ziya,
Alpaslan, Önder (‹smet), Kâmil, Timuçin (Selahat-
tin), Mustafa, Osman, Cemil” düzeninde yay›ld›.
Ev sahibi yeflil-beyazl›lar, Fehmi Pazarc›, Sait
Acarbay, O¤uz Özden hakem üçlüsünün yönetti-
¤i maça h›zl› bafllad› ve ilk dakikada Tezcan’la
buldu¤u golle 1-0 öne geçti. Rövanfl› da hesaba

katarak savunma a¤›rl›kl› oynanan maçta bafl-
ka gol ç›kmad› ve Bursa evinde ilk 90 dakika-
y› 1-0 kazand›.

Fenerbahçe’nin çifte zaferi

1973-74 sezonu kupa finalinin rövanfl›, 22
May›s 1974 Çarflamba günü ‹stanbul ‹nönü
Stad›’nda sahnelendi. Ev sahibi Fenerbahçe,
“Datcu, Niyazi, Alpaslan, Ziya, Serkan, Ön-
der, Kâmil, Selahattin, Cemil, Osman, Musta-
fa (Ender)” tertibiyle sahada yer ald›. ‹lk maç-
tan tafl›d›¤› tek gollü galibiyetin avantaj›yla
kupaya bilenen Bursaspor ise “Osman, Ke-
mal, ‹smail, Hayrettin, Orhan, Cemil, (Yusuf),

Çeki, Vahit, Sedat 2, Tezcan, Sedat 1 (K.‹smail)”
kurgusuyla oynad›. Orhan Cebe, Ziya Albayrak,
‹hsan Türe üçlüsünün yönetti¤i maç›n bafllang›ç
düdü¤üyle birlikte Fenerbahçe rakip kalede gol
kovalad›. 14. dakikada Cemil’le golünü buldu, üç
dakika sonra Selahattin’le kazand›¤› ikinci golle
kupayla selamlaflt›. ‹lk yar›s› 2-0 Fenerbahçe lehi-
ne kapanan finalde, 69. dakikada sahneye ç›kan
“Bay Gol” lâkapl› Osman Arpac›o¤lu perdeyi in-
diren golün imzas› oldu. Bursaspor önünde rö-
vanfl› 3-0 kazanan Fenerbahçe, böylece zafere
ulaflt›. 1973-74 sezonunda lig ve kupa flampiyo-
nu olan sar›-lacivertliler, bu özelli¤i ile rakip Bur-
saspor’a Avrupa Kupa Galipleri Kupas›’na kat›lma
vizesini ikram ediyordu. Bursa da bu ikram›n
hakk›n› vermifl ve Abdullah Gegiç yönetiminde
‹rlanda’n›n Finn Harps ve ‹skoçya’n›n Dunde
United tak›mlar›n› pefl pefle eleyerek büyük bir
sansasyon yaflatm›flt›.  

FFeenneerrbbaahhççee’’nniinn  4 BBuurrssaassppoorr’’uunn  1 kkuuppaass››  vvaarr
50 y›l›n› taçland›ran Ziraat Türkiye Kupas›’nda

bugün Fenerbahçe 14, Bursaspor ise 5. kez final
sahnesinde boy gösteriyor. Geride kalan 49

y›ll›k kupa serüveninde final düellolar›nda 4 kez
mutlu sona ulaflmay› baflaran sar›-lacivertliler, 9

kere finalden eli bofl döndü. Yar›m asr› geride
b›rak›rken Bursaspor ise 4 kere final oynad›,

1985-86 sezonunda Altay’› 2-0 yenerek kupay›
kazanan tak›m oldu. 29 y›ld›r kupaya hasret

kalan Fenerbahçe, 38 y›l önce Bursaspor’la ilk
kez bir finalde karfl› karfl›ya gelmiflti.

Ziraat Türkiye Kupas›’nda 50. y›l›n finalisti Bur-
saspor, daha önce kupada 4 kez final sahnesine
ç›kt›. Yeflil-beyazl›lar, 13 kez yar› final ve 14 kez
de çeyrek finale yükseldi. 1986’da kupay› müze-
sine tafl›yan Bursaspor, bugünkü finalde rakibi
olan Fenerbahçe ile 38 y›l önce karfl›laflt›. Kupa
sar›-lacivertlilerin oldu.

‹lk iki finalinde hedefe varamad›

Bursaspor, Türkiye Kupas› maceras›nda ilk kez
flampiyonlu¤a 1970-71 sezonunda göz k›rpt›. Ya-
r› finalde Göztepe’yi eleyerek ç›kt›¤› final maç›n-
da Eskiflehirspor ile oynad›. ‹ki maç üzerinden ya-
p›lan final turunun ilk maç›n› Bursaspor 1-0 ka-
zanmas›na karfl›n, rövanflta Eskiflehirspor’a 2-0
yenilerek ilk Türkiye Kupas› flampiyonlu¤unu ka-
ç›rd›. Bursaspor, Türkiye Kupas›’ndaki ikinci fina-
lini ise yar› finalde Befliktafl’› iki maç sonunda ele-
yerek Fenerbahçe ile oynad›. Güçlü bir kadroya
sahip yeflil-beyazl›lar ilk maç› 1-0 kazanmas›na
ra¤men, ‹stanbul ‹nönü Stad›’nda oynanan ikinci
maç› 3-0 kaybederek ikinci kez finalde kupay›
kaybetmifl oldu.

1986’da kupay› müzesine tafl›d›

Bursaspor, 1985-86 sezonunda üçüncü kez finale
ad›n› yazd›r›rken s›ras›yla Kas›mpafla, Denizlis-
por, Gençlerbirli¤i, Sakaryaspor’u eleyerek final-
de Altay’›n rakibi oldu. Yeflil-beyazl›lar, 28 May›s
1986 y›l›nda oynanan final maç›nda Altay’› Tuli-
pan ve Beyhan Çal›flkan’›n golleriyle 2-0 yenerek

ilk kez Türkiye Kupas›’n› müzesine götürme bafla-
r›s› gösterdi. Bu arada sezon sonunda yaflanan bir
olay Bursaspor’u adeta y›kt›. Kupa finalinde ilk
gole imza atan Macar futbolcu Tulipan, Gölya-
z›’da geçirdi¤i bir sandal kazas›nda hayat›n› kay-
betti. 

20 y›l önceki dramatik final serisi

1991-1992 sezonunda oynanan Türkiye Kupas›
final rövanfl›, Bursaspor tarihinin en hüzünlü fina-
li oldu. Trabzonspor ile finalde karfl›laflan yeflil-
beyazl›lar Bursa’da oynanan ilk karfl›laflmay› 3-0
kazan›p kupan›n kulpuna s›k› s›k›ya sar›ld›. Futbol
çevrelerinin skor zenginli¤i ile neredeyse flampi-
yon ilân etti¤i Bursaspor, Trabzon deplasman›nda
ummad›¤› bir yenilgi yaflad›. Bordo-mavililere 5-1
ma¤lup olan Bursaspor, 20 y›l önceki dramatik fi-
nalde kupay› Trabzon’da b›rakt›.

Ömer Altay

Bursaspor’un kupa serüveni
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1962-63 sezonunda finale yükselen Fenerbahçe,
kupay› Galatasaray’a (1-2, 1-2) kapt›rd›. Ertesi se-
zon 3. turda Ankaragücü’ne (0-2) tak›ld›. 1964-
65’te ikinci kez Galatasaray’a karfl› final randevu-
suna ç›kt› ve kupay› yine ezeli rakibine (0-0, 0-1)
teslim etti. Sar›-lacivertilere ertesi sezon yar› final-
de yine Galatasaray geçit vermedi (0-0, 1-3).
1966-67’de çeyrek finalde  Samsunspor’a (1-2, 
0-0) tak›ld›. 

1968’de ilk kupa flampiyonlu¤u

1967-68 sezonu Fenerbahçe ad›na önemli bir ki-
lometre tafl› oldu. Bir çift finalde Altay (2-0, 0-1)
önünde üstünlük kuran sar›-lacivertliler, tarihinde
ilk kez kupa flampiyonlu¤una ulaflt›. Ertesi y›l yar›
finalde Galatasaray’a (1-2) tak›ld›. 1969-70 sezo-
nunda henüz ilk turda ‹stanbulspor’u (1-1, 0-1)
geçemedi. 70’lerin bafl›nda Es-Es f›rt›nas› esiyor-
du; 1970-71’in yar› finalinde Eskiflehirspor’u (0-3,
1-0) aflamad›. 68 finalinde üstünlük kurdu¤u Al-
tay’la 1971-72 sezonunda bu kez yar› finalde oy-
nad› ve bu kez Altay (0-1, 1-1) geçit vermedi.
1972-73’te yine yar› finalde bu defa da Ankaragü-
cü (1-2, 1-0) finale set koydu. 

Bursa’y› geçti, ikinci kupa müzede

Sar›-lacivertliler ikinci flampiyonlu¤unu, bugün fi-
nalde buluflaca¤› Bursaspor önünde kazan›yordu.
1973-74’ün bir çift finalinde Bursaspor’a karfl› 
(0-1, 3-0) üstünlük tesis eden Didi yönetimindeki
Fenerbahçe mutlu sona ulafl›yordu. 1974-75 se-
zonunda, Trabzonspor (1-1, 1-2) çeyrek finalde
dur dedi. Ard›ndan pefl pefle üç sezon yine çeyrek

finallerde önce Göztepe’ye (1-1, 1-2), sonra Trab-
zonspor’a (0-2, 0-1) ve Bursaspor’a (1-2, 1-1) ta-
k›ld›. ‹lk flampiyonlu¤unu kazand›¤› finaldafl› Al-
tay’la 11 y›l sonra yine bir finalde bulufltu. Çetin
geçen final 90 dakikalar›nda Altay’a (1-2, 2-0) üs-
tünlük kuran Fenerbahçe, 1978-79 sezonunda
üçüncü kez kupay› müzesine tafl›d›.  Ertesi y›l tam
bir kâbustu. Bir önceki turda Befliktafl’› eleyen 2.
Lig ekibi Lüleburgazspor’a (0-0, 1-1)  çeyrek final-
de elenen sar›-lacivertliler taraftarlar›n› floka u¤-
ratt›. 1980-81’in yar› finalinde Ankaragücü (0-1,
1-1) önünde elendi. 1981-82 sezonu çeyrek final-
de Galatasaray’› (0-2, 2-2) aflamad›.

Son kupay› 1983’te kazand›

1982-83 sezonu finalinde Mersin ‹dman Yurdu ile
bulufltu. Ayn› y›l 1. Lig’den de düflecek olan Mer-
sin ‹dman Yurdu’na (2-0, 2-1) iki finalde de çifter
gol atarak dördüncü kez Türkiye Kupas›’n› müze-
sine tafl›d›. Bu ayn› zamanda Fenerbahçe’nin an
itibariyle kazand›¤› son kupa flampiyonlu¤u olu-
yordu. 1983-84 yar› finalinde Befliktafl’a (0-0, 
2-4), 1984-85 çeyrek finalinde Galatasaray’a (1-2,
0-1), 1985-86 5. turunda Sakaryaspor’a (0-2),
1986-87 çeyrek finalinde Samsunspor’a (0-1, 0-0)
ve 1987-88 6. turunda Sakaryaspor’a (1-5, 1-2) ta-
k›ld›. 1988-89 sezonunda, 6 y›l sonra yeniden
ç›kt›¤› finalde Befliktafl’a (0-1, 1-2) yenilerek düfl
k›r›kl›¤› yaflad›.

Kupan›n nadasa yat›r›ld›¤› y›llar

Kupa serüveninin akan film fleritleri, Fenerbahçe
ad›na yine tats›z manzaralarla yüklüydü. Kupay›

kapt›rd›¤› Befliktafl’a ertesi sezon bu kez yar› final-
de tak›ld› (0-3). 1990-91 yar› finalinde Ankaragü-
cü’ne (1-3), 1991-92 6. turunda Kocaelispor’a 
(0-1) tak›ld›. 1992-93  yar› finalinde Befliktafl’› 
(0-1, 1-1), ertesi y›l›n çeyrek finalinde yine Beflik-
tafl’› (1-2) geçemedi. 1994-95 yar› finalinde Gala-
tasaray’a (1-1, 6-7 penalt›lar) tak›lan sar›-lacivert-
liler, ertesi sezon finale yükselme baflar›s› göster-
di. fiampiyonluk için kap›flt›¤› rakibi yine Galata-
saray’d›. Heyecan yüklü bir çift finalde Galatasa-
ray’a (0-1, 1-1) üstünlük tesis edemeyince, sab›r
tespihinin boncuklar›na bir yenisini daha ekledi.

Milenyumda Pendik floku

Kupa maceralar›, Fenerbahçe ad›na mutlu sonla
noktalanmamas› bir yana, art›k finaller bile özlem
sahnesi olmaya bafllayacakt›. Sar›-lacivertliler
1996-97 çeyrek finalinde Befliktafl’a (2-2, 1-2) ta-
k›ld›. Ertesi y›l yine çeyrek finalde bir baflka güç-
lü rakip Trabzonspor’la eflleflti. Trabzonspor’a 
(1-2, 0-3 hükmen) elendi ve cezas› nedeniyle
1998-99 sezonu kupa elemelerinde boy göster-
medi. Bunlar, Fenerbahçe için öncü sars›nt›lar ol-
mufltu. Zira, as›l büyük depremi 1999-00 sezonu
3. turunda Pendikspor karfl›s›nda yaflad›. Yüzde
yüz favorisi oldu¤u maçta 2. Lig ekibi Pen-
dikspor’a (1-2) yenilen Fenerbahçe tarafl› tarafs›z
herkesi flaflk›nl›¤a u¤ratt›. Bu milenyum maç›, Tür-
kiye Kupas›’n›n en büyük sürprizlerinden biri ola-
rak tarihe geçiyordu.

Bir sürpriz de Konyaspor’dan

Ertesi sezon büyük bir s›çrama yaparak finale
ulaflsa da sar›-lacivertliler yine mutlu sona ulafla-
mad›. 2000-01 finalinde kupay› Gençlerbirli¤i’ne
(2-2, 1-4 penalt›lar) kapt›rd›. Ard›n-
dan, 4. turda Denizlispor’a (1-2) elen-
di. Fenerbahçe 2002-03 sezonunun
2. turunda ise bir baflka büyük floku,
2. Lig ekibi Konyaspor karfl›s›nda ya-
flad› (0-1). Fenerbahçe’yi henüz yolun
bafl›nda kupa d›fl›na iten maç›n tek
golünün imzas› Faruk, kariyerinin en
k›ymetli golünü atarken yaln›zca ken-
disine de¤il, yeflil-beyazl› kulübe de
en önemli kupa baflar›s›n› arma¤an
etmiflti. Fenerbahçe, 2003-04 sezonu
yar› finalinde de Gençlerbirli¤i’ne 
(2-4) tak›larak düfl k›r›kl›klar› dizisine
bir baflka çentik daha att›.

Kupa özlemi 29 y›la uzand›

Sar›-lacivertliler, 2005’ten itibaren
kupa kulvar›nda çok çarp›c› perfor-
manslar üretmeye bafllad›. 2004-05
sezonunda final sahnesine yükseldi

ama Galatasaray’a (1-5) kaybetti. 2005-06’da da
final oynad›. Bu kez de bir baflka ezeli rakibi Be-
fliktafl’a (2-3) tak›ld›. Ertesi sezon yine Befliktafl 
(0-1, 1-1), bu kez yar› finalde geçit vermedi. 2007-
08’de Galatasaray (0-0, 1-2) çeyrek finalin ötesini
göstermedi. 2008-09 finalinde Befliktafl’a (2-4),
2009-10 finalinde ise Trabzonspor’a (1-3) kaybe-
den Fenerbahçe’de, sab›r tafl› çatl›yor ama özlem
dinmiyordu. 2010-11’de C Grubu’nda ç›kamayan
Fenerbahçe, bu sezon üretti¤i parlak performans-
larla bir kez daha final sahnesinde boy gösteriyor.

Fenerbahçe’nin kupa serüveni

Maç›n Hakemi

Bülent Y›ld›r›m
1 Mart 1972 do¤umlu. 1994 y›l›ndan beri hakemlik
yap›yor. 2003-2004 sezonundan itibaren Spor Toto
Süper Lig'de maç yönetiyor. FIFA'n›n 1. Kategori
hakemlerinden biri. Bu sezon Fenerbahçe'nin 5,

Bursaspor'un 3 maç›n› yönetti.
Fenerbahçe bu 5 maçta 4 gali-
biyet, 1 beraberlik, Bursaspor
ise 3 maçta 2 galibiyet, 1
beraberlik elde etti. 

n Yard›mc› Hakemler
Cem Satman, Ekrem Kan
Dördüncü Hakem
Bar›fl fiimflek
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5500..  kkuuppaa  
kkiimmiinn  oollaaccaakk??

Kupan›n
Tarihçesi

Bugüne dek 49 kez oynanan kupa finallerinde Galatasaray
14 zaferle bafl› çekiyor. Sar›-k›rm›z›l›lar› 9 kupayla Befliktafl,

8 kupayla Trabzonspor izliyor. Fenerbahçe 13 kez final
oynad› ama ancak 4 kez sevinebildi. Anadolu tak›mlar› da
2’fler kez Ankaragücü, Gençlerbirli¤i, Göztepe, Altay ve

Kocaelispor’la, 1’er kez de Bursaspor, Eskiflehirspor,
Sakaryaspor ve Kayserispor’la kupan›n sahibi oldu.

K
upan›n tarihi neredeyse Profes-
yonel 1. Lig tarihiyle at bafl› gi-
der ve kökü 1960’l› y›llara da-

yan›r. Avrupa’da 1961 y›l›ndan iti-
baren düzenlenmeye bafllayan Av-
rupa Kupa Galipleri Kupas›’nda Tür-
kiye’yi temsil edecek tak›m› belirle-

mek amac›yla 1962-63 se-
zonunda bütün liglerde yer
alan 66 tak›m›n kat›l›m›yla
Türkiye Kupas› ad› alt›nda
bir kupa organizasyonu ter-
tip edilmeye bafllanm›flt›r.
1980-81 sezonunda ad› Fe-
derasyon Kupas› olarak de-
¤ifltirilmifl, 1992-93 sezo-
nundan sonra tekrar eski is-
mi Türkiye Kupas›’na dö-
nülmüfltür. 
1962-63 sezonunun ilk ku-
pas›n› Fenerbahçe’yi iki
maçta da 2-1 yenerek alan
Galatasaray, bu kupay› 14
kez kucaklayarak en fazla
kazanan tak›m unvan›na
eriflmifltir. Sar›-k›rm›z›l› ta-
k›m, ilk kupay› kazanmas›-
n›n ard›ndan adeta kupa
koleksiyonculu¤una soyu-
nur. S›ras›yla önce Altay’›,
ard›ndan Befliktafl’› ve t›pk›
ilk sezonda oldu¤u gibi bir
kez daha Fenerbahçe’yi fi-
nalde alt ederek arka arka-
ya dört kez kupan›n sahibi
olur. ‹lk dört kupay› alan
Galatasaray’a 1966-67 se-
zonunda Altay “dur” der.
O sezon finali iki ‹zmirli
oynar. Ezeli rakiplerin maç›
müthifl bir çekiflmeye sah-
ne olur ve Altay ile Gözte-
pe’nin mücadelesi 2-2 so-
na erer. O günlerin statü-
sünde penalt› at›fllar› yok-
tur ve kura at›fl›na gidilir.
Kurada flansl› olan Altay’d›r
ve ‹zmir’in siyah-beyazl›la-
r› Galatasaray’›n kupadaki
4 y›ll›k hegemonyas›na son
verirken kupay› da ilk kez
‹stanbul s›n›rlar›n›n d›fl›na

Galatasaray 1963

Fenerbahçe 1983

Kocaelispor 2002

Eskiflehirspor 1970

ç›karmay› baflar›r. 
Altay h›z›n› alamam›fl
ve ertesi sezon da finale
kadar gelmifltir ama o
güne kadar iki kez final
yitiren Fenerbahçe’nin
bir kez daha kaybetme-
ye tahammülü yoktur.
Sar›-lacivertli tak›m, ilk
maçta 2-0 yendi¤i Al-
tay’a ikinci maçta 1-0
yenilse de 1967-68 se-
zonunda kupayla ilk kez
tan›flmay› baflar›r. 
Ard›ndan gelen 4 sezon
boyunca bu defa ‹stan-
bul tak›mlar› kupaya
hasret kal›r. Öyle ki, bu
dört finalde sadece 1 ‹s-
tanbul tak›m› vard›r ve
1968-69’da Göztepe,
Galatasaray’› 1-0 ve
uzatmada 1-1’lik skor-
larla ard›nda b›rakarak
kupay› ‹zmir’e götürür.
Kupa aflk›ndan vazgeç-
meyen Göztepe, ertesi
sezon da dönemin Ana-
dolu Beyi Eskiflehirs-
por’a ilk maçta 2-1 ye-
nilse de rövanfl› 3-1 ka-
zanarak ikinci kez mut-
lu sona ulafl›r. 
Kupan›n ‹stanbul ve ‹z-
mir’in d›fl›nda bir baflka
flehirle tan›flmas› 1970-
71 sezonuna nasip olur.
Bir sezon önce finalde
kaybeden Eskiflehirspor,
“Anadolu derbisi” niteli-
¤indeki finalin ilk ma-
ç›nda 1-0 kaybetti¤i
Bursaspor’dan rövanfl›
2-0’la al›r ve müzesini
ilk kupas›yla süsler. 

1971-72 sezonunda ku-
paya yeni bir sahip daha
ç›kar. Ankaragücü, kupa
finalindeki ilk Baflkent
tak›m›d›r ve dördüncü
kez finale ç›kan Altay’›
0-0’l›k ilk maç›n rövan-
fl›nda 3-0’la alt ederek
Türkiye Kupas›’n› Bafl-
kent’e götürür. 
‹lk dört kupay› kazan-
d›ktan sonra sessizli¤e
bürünen Galatasaray,
1972-73 y›l›nda yeni-
den “Kupa Beyi” olarak
ortaya ç›kar. 3-1 ve 
1-1’lik skorlarla bir ön-
ceki sezonun flampiyo-
nu Ankaragücü’ne üs-
tünlük sa¤layan sar›-k›r-
m›z›l› tak›m, beflinci ku-
pas›n› kazan›r. 
Ertesi sezon, s›ra bir bafl-
ka ‹stanbulluya, Fener-
bahçe’ye gelmifltir. Sar›-
lacivertliler, ikinci kez
finale yükselen Bursas-
por’a f›rsat tan›maz ve
1-0 kaybettikleri maç›n
rövanfl›n› 3-0 kazanarak
ikinci kez kupaya sar›l›r.
Ard›ndan bir baflka ‹s-
tanbul tak›m› daha ku-
payla tan›fl›r. 13. kez
düzenlenen kupada
ikinci kez finale yükse-
len Befliktafl, finalde lige
o sezon yükselen Trab-
zonspor’un rakibidir.
Karadeniz ekibi ilk maç›
1-0 kazan›r ama rövanfl
2-0’la Befliktafl’›n olur
ve kupa ‹stanbul’da kal-
ma gelene¤ini üçüncü
sezonunda da sürdürür. 

Ankaragücü 1972
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Trabzonspor
ertesi sezon
yine finaldedir
ama bu defa
kupan›n ge-
diklisi Galata-
saray’a 1-0 bi-
ten iki maç›n
sonunda pe-
nalt› at›fllar›yla
boyun e¤er.
Penalt› at›fllar›yla kupa sahibi olmak bir ilktir ve
kupa arka arkaya dördüncü sezon da ‹stanbul ta-
k›mlar›n›n olmufltur.
Lâkin Karadeniz inatç›l›¤› sürmektedir. Trabzons-
por arka arkaya üçüncü finaline 1976-77 sezo-
nunda ç›kar ve bu defa iki y›l önce kaybetti¤i Be-
fliktafl’tan rövanfl› al›r. 1-0 ve 0-0 sona eren maç-
lar›n ard›ndan kupa nihayet Karadeniz k›y›lar›na
uzan›r.
Bordo-mavili tak›m arka arkaya dördüncü finaline
1977-78 sezonunda yükselir. Bu defa rakibi bir
Akdenizlidir ve ilk kez bir Güney tak›m› kupa fi-
nalinde yer almaktad›r. Trabzonspor o sezon Ada-
na Demirspor’u ilk maçta 3-0 yener, ve golsüz bi-
ten rövanfl›n ard›ndan kupay› ikinci kez havaya
kald›r›r. 
1978-79’da kupa iki sezonluk aradan sonra bir
kez daha ‹stanbul’a döner. Fenerbahçe, 11 y›l ön-
ce finalde alt etti¤i Altay’a bu defa da 2-1 yenildi-
¤i ilk maç›n ard›ndan 2-0’l›k üstünlük kurar ve
Türkiye Kupas›’na üçüncü kez sahip olur.  
O dönemlerde Anadolu tak›mlar› daha bir görü-
nür haldedir futbol arenas›nda. 1979-80’de Altay,
bir sezon önce kaybetti¤i kupan›n ac›s›n› Galata-
saray’dan ç›kart›r. Bu, ‹zmir’in siyah-beyazl›lar›n
alt›nc› finallerinde elde etti¤i ikinci ve son kupa
olur ayn› zamanda.  Ankaragücü 1980-81 sezo-
nunda Boluspor’u yenerek al›r kupay›. Bu kupa
onlara ayn› zamanda 1. Lig’in kap›s›n› da aralar. 
1982-83 sezonunda ise Fenerbahçe’nin ald›¤› ku-
pa, Kad›köy’e bir daha u¤ramaz. O sezon Mersin
‹dman Yurdu’nu 2-1 ve 2-0’l›k skorlarla yenerek
dördüncü kez kupa kald›ran Fenerbahçe, sonra-
s›nda 7 defa finale ç›kmas›na ra¤men hep kaybe-
den taraf olur. 
1983-84’te kupa finali tek maç üzerinden oyna-

n›r. Trabzonspor, normal süresi golsüz biten maç›
uzatma bölümünde att›¤› iki golle kazan›r ve Be-
fliktafl’›n eli bofl kal›r. Ertesi sezon Trabzonspor bir
kez daha finaldedir ama gülen taraf 2-1 ve 0-0’l›k
skorlarla Galatasaray olur. 
Sonraki üç sezondaki kupa finalleri, Anadolu ta-
k›mlar›n›n birbiriyle kozlar›n› paylaflmas› fleklinde
cereyan eder. 1986’da final yine tek maç üzerin-
dendir ve Bursaspor üçüncü kez ç›kt›¤› finalde,
bu makam›n gediklisi Altay’› 2-0 yenerek ilk ku-
pas›n› kazan›r. 
Ankara, Ankaragücü ile iki kupa kald›rm›flt›r o gü-
ne kadar, üçüncüsü Gençlerbirli¤i’ne k›smet olur.
K›rm›z›-siyahl› tak›m 1986-87 sezonunda finalde
karfl›laflt›¤› Eskiflehirspor’u ilk maçta 5-0 yener,
formaliteye dönen rövanfl› 2-1 kaybetse de kupa-
y› Baflkent’e üçüncü kez götürür. Ertesi sezon yi-
ne bir Anadolu finali yaflan›r ve Sakaryaspor,
Samsunspor’la karfl›laflt›¤› finali kazanarak ilk de-
fa kupayla buluflur.
Arkas›ndan kupan›n yolu yeniden ‹stanbul’a dü-
fler. Hem de arka arkaya üç kez. ‹lk ikisinde Be-
fliktafl, finalde önce Fenerbahçe’yi 1-0, ard›ndan
da Trabzonspor’u 2-0 yenerek kupay› arka arkaya
iki kez Akaretler’e tafl›r. Ertesi sezon ise Galatasa-
ray, Ankaragücü’nü uzatmalarda 3-1 yenerek ku-
pan›n sahibi olur.
Kupan›n belki de en renkli ve heyecanl› finali
1991-92 sezonunda oynan›r. Finaldeki tak›mlar
Trabzonspor ile Bursaspor’dur. Bursaspor evinde-
ki ilk maç› 3-0 kazan›r ve herkesi kupan›n sahibi
oldu¤una ikna eder. Ancak ikna olmayan birileri
vard›r. Trabzonspor, rövanflta mucizevî bir skor
elde ederek rakibini 5-1 yener ve kupay› 4. kez
kazan›r. 
Bir sonraki sezon Galatasaray ikinci kez finalde

karfl›laflt›¤› Befliktafl’a karfl› ikinci zaferini kazan›r.
Ertesi y›l Befliktafl, alaca¤›n› bire düflürür. 1994-
95’te ise bu sefer Trabzonspor, Galatasaray’› ye-
nerek al›r kupay›. ‹ki sene finalde kaybeden Gala-
tasaray, bunun ac›s›n› ertesi sezon finalde Fener-
bahçe’den al›r. 1996-97 yine bir Anadolu deli-
kanl›s›n› ortaya ç›kar›r. Kocaelispor, Trabzons-
por’u yener ve kupay› Körfez’e götürür. 
1997-89 sezonunda final ikinci kez penalt›larla
sonuçlan›r. Befliktafl ve Galatasaray aras›ndaki iki
final maç› da 1-1 sonuçlanm›fl, penalt›larda gülen
tak›m Befliktafl olmufltur. Ertesi sezon sar›-k›rm›z›-
l› tak›m, bir sezon önce finalde kaybetti¤i Beflik-
tafl’a 0-0 ve 2-0’la üstünlük sa¤lar.
Yeni bin y›l›n ilk kupas› da ilk dört kupan›n sahi-
bi Galatasaray’a nasip olur. Galatasaray, ilk kez
Diyarbak›r’da oynanan nefes kesen kupa finalin-
de Antalyaspor’u uzatmada 5-3 yenerek kupay›
bir kez daha Florya’ya götürür. Bu skor ayn› za-
manda Türkiye Kupas› finallerinin en gollüsüne
iflaret eder.
Ertesi sezon Fenerbahçe 18 y›ld›r hasret kald›¤›
kupada bir kez daha finale ç›kar. Rakibi ise Genç-
lerbirli¤i’dir. 2-2 biten maç›n ard›ndan penalt›lar-
da 4-1 üstünlük kuran Baflkent ekibi, tarihinde
ikinci kez kupay› kald›rmay› baflar›r.
Dönemin klas tak›m› Kocaelispor ikinci kupas›n›
da 5 sezonluk bir aradan sonra kazan›r. Körfez
ekibi finaldeki rakibi Befliktafl’› Bursa’da oynanan
maçta hiç kimsenin beklemedi¤i bir skorla 4-0 ye-
nerek büyük bir sükse yapar. 
Sonraki iki sezon ise birbirinin kopyas› gibidir. Fi-
naldeki iki tak›m Trabzonspor ile Gençlerbirli-
¤i’dir. 2003’ün finali Antalya’da, 2004’ün finali
ise Atatürk Olimpiyat Stad›’nda oynan›r ve Trab-
zonspor ilk finali 3-1, ikinci finali de 4-0’l›k skor-
larla kazanarak kupay› Karadeniz’e tafl›r.
Tarihi finallerden birisi
2004-05 finalidir. Türk fut-
bolunun iki dev tak›m› Ga-
latasaray ile Fenerbahçe
aras›nda Atatürk Olimpiyat
Stad›’nda oynanan final
maç›n› sar›-k›rm›z›l›lar ta-
rihi bir skorla 5-1 kazana-
rak 5 y›ll›k bir aradan son-
ra yeniden kupayla bulu-
flur.
Fenerbahçe’nin kupa kay-
betme gelene¤i ertesi se-
zon da devam eder. Sar›-
lacivertli tak›m, 2005-06
sezonunun ‹zmir’de oyna-
nan finalini Befliktafl’a
uzatmalarda 3-2’lik skorla
kaybeder. Befliktafl, ayn›
h›zla ertesi sezon da kupa
flampiyonudur. Siyah-be-
yazl› tak›m, 2006-07’nin

‹zmir’de oynanan finalinde o sezon ligden düflen
Kayseri Erciyesspor’u zor da olsa uzatmada 1-0
yenerek kupay› bir kez daha kazanmay› baflar›r.
2007-2008’in finali bir Anadolu derbisidir. Kayse-
rispor, Bursa’daki final sahnesinde Gençlerbirli¤i
ile karfl›lafl›r. Normal süresi ve uzatmalar› golsüz
biten maç›n penalt› at›fllar›nda rakibine 11-10’luk
üstünlük kuran Kayserispor, tarihinde ilk kez yük-
seldi¤i finalde ilk kupas›n› kazan›r. 
2008-09’da Befliktafl, Fenerbahçe’nin kupa hasre-
tini biraz daha uzat›r. ‹zmir’deki final, 4-2’lik
skorla siyah-beyazl› tak›m›n lehine sonuçlanm›fl-
t›r.
2009-10 sezonunda final fianl›urfa’da oynan›r.
fianl›urfa’da yeni infla edilen GAP Arena’da oyna-
nan finalde Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 3-1 yener
ve kupan›n sahibi olur. 
49. kupa finali ise Befliktafl ile ‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor aras›nda oynan›r. Befliktafl, Kayseri
Kadir Has Stad›’nda oynanan ve 2-2 sona eren fi-
nalde rakibini penalt› at›fllar›nda 6-5 alt ederek 9.
kez kupan›n sahibi olur. 
Böyle yaz›l›r kupa tarihi. Galatasaray 14 kupayla
bafl› çeker; sar›-k›rm›z›l›lar› 9 kupayla Befliktafl, 8
kupayla da Trabzonspor takip eder. Fenerbahçe
13 kez final oynam›fl ama ancak 4 kez sevinebil-
mifltir. Anadolu tak›mlar› da 2’fler kez Ankaragü-
cü, Gençlerbirli¤i, Göztepe, Altay ve Kocaelis-
por’la, 1’er kez de Bursaspor, Eskiflehirspor, Sa-
karyaspor ve Kayserispor’la sar›l›r kupaya. 
1962-63’teki ilk kupan›n üzerinden geçen 49 y›l-
dan sonra heyecan bir kez daha dorukta. Umudu-
muz, flimdiye kadar oldu¤u gibi dostça, centil-
mence bir mücadele yaflanmas›. Aslolan futbolun
içindeki güzellikler çünkü. Her zaman tekrarlan-
d›¤› gibi… Hak eden kazans›n, dostluk kazans›n,
Türk futbolu kazans›n.

Befliktafl 2009

Trabzonspor 2010
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1962-63 G.Saray-F.Bahçe 2-1 2-1
1963-64 G.Saray-Altay 0-0 3-0 (hükmen)
1964-65 G.Saray-F.Bahçe 0-0 1-0
1965-66 G.Saray-Befliktafl 1-0
1966-67 Altay-Göztepe 2-2 (Kurayla)
1967-68 F.Bahçe-Altay 2-0 0-1
1968-69 Göztepe-G.Saray 1-0 1-1 (uzatmada)
1969-70 Göztepe-Eskiflehirspor 1-2 3-1
1970-71 Eskiflehirspor-Bursaspor 0-1 2-0
1971-72 Ankaragücü-Altay 0-0               3-0
1972-73 G.Saray-Ankaragücü 3-1 1-1
1973-74 F.Bahçe-Bursa 0-1 3-0
1974-75 Befliktafl-Trabzonspor 0-1 2-0
1975-76 G.Saray-Trabzonspor 0-1 1-0 (5-4 pen.)
1976-77 Trabzonspor-Befliktafl 1-0 0-0
1977-78 Trabzonspor-Adana Demirspor 3-0 0-0
1978-79 F.Bahçe-Altay 1-2 2-0
1979-80 Altay-G.Saray 1-0 1-1
1980-81 Ankaragücü-Bolu 2-1 0-0
1981-82 G.Saray-Ankaragücü 3-0 1-2
1982-83 F.Bahçe-Mersin ‹.Y. 2-1 2-0
1983-84 Trabzonspor-Befliktafl 2-0 (uzatmada)
1984-85 G.Saray-Trabzonspor 2-1 0-0
1985-86 Bursaspor-Altay 2-0
1986-87 G.Birli¤i-Eskiflehirspor 5-0 1-2
1987-88 Sakaryaspor-Samsunspor 2-0 1-1
1988-89 Befliktafl-F.Bahçe 1-0 2-1
1989-90 Befliktafl-Trabzonspor 2-0
1990-91 G.Saray-Ankaragücü 3-1 (uzatmada)
1991-92 Trabzonspor-Bursaspor 0-3 5-1
1992-93 G.Saray-Befliktafl 1-0 2-2
1993-94 Befliktafl-G.Saray 0-0 3-2
1994-95 Trabzonspor-G.Saray 3-2 1-0
1995-96 G.Saray-F.Bahçe 1-0 1-1
1996-97 Kocaelispor-Trabzonspor 1-1 1-0
1997-98 Befliktafl-G.Saray 1-1 1-1 (5-3 pen.)
1998-99 G.Saray-Befliktafl 0-0 2-0
1999-00 G.Saray-Antalyaspor 5-3 (uzatmada) (Diyarak›r’da oynand›)
2000-01 G.Birli¤i-F.Bahçe 2-2 (4-1 pen.) (Kayseri’de oynand›)
2001-02 Kocaelispor-Befliktafl 4-0 (Bursa’da oynand›)
2002-03 Trabzonspor-G.Birli¤i 3-1 (Antalya’da oynand›)
2003-04 Trabzonspor-G.Birli¤i 4-0 (‹stanbul’da oynand›)
2004-05 G.Saray-F.Bahçe 5-1 (‹stanbul’da oynand›) 
2005-06 Befliktafl-Fenerbahçe 3-2 (uzatmada) (‹zmir’de oynand›)
2006-07 Befliktafl-Kayseri Erciyesspor 1-0 (uzatmada) (‹zmir’de oynand›)
2007-08 Kayserispor-Gençlerbirli¤i 0-0 (11-10 pen.) (Bursa’da oynand›)
2008-09 Befliktafl-Fenerbahçe 4-2 (‹zmir’de oynand›)
2009-10 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 (fianl›urfa’da oynand›)
2010-11 Befliktafl-‹stanbul BBSK 2-2 (5-4 pen.) (Kayseri’de oynand›)

Finale Ad›n› Yazd›ranlar

Sezon Tak›mlar 1.Maç       2.Maç



● Yavuz Özkan 1 
● Ömer Erdo¤an 4 
● Milan Stepanov 5
● Gökçek Vederson 6 
● Alfred N’diaye 7
● Stanislav Sestak 9
● Pablo Martin Batalla 10
● Sebastian Pinto 11
● Scott Carson 12
● Gustav Svensson 13
● Okan Deniz 14
● Teteh Bangura 19
● Michael Basser 20
● Adem Koçak 21
● Turgay Bahad›r 22
● Serdar Aziz 23
● Musa Ça¤›ran 30
● Ozan ‹pek 33
● ‹smail Haktan Odabafl› 35
● ‹brahim Öztürk 38
● Hakan Aslantafl 42 
● Bar›fl Örücü 52 
● Ahmet Ar› 66
● Harun Tekin 89  
● Mehmet Sak 90  

1 Volkan Demirel ●
3 Reto Ziegler ●
4 Bekir ‹rtegün ●
5 Emre Belözo¤lu ●
6 Joseph Yobo ●
7 Moussa Sow ●
8 Sezer Öztürk ●
9 Miroslav Stoch ●
10 Alex de Souza ●
14 Gökay Iravul ●
15 Henri Bienvenu ●
16 Cristian Baroni ●
20 Özer Hurmac› ● 

23 Semih fientürk ●
34 Mert Günok ●
38 Mehmet Topuz ●
53 Serdar Kesimal ●
58 Fabio Bilica ●
62 Selçuk fiahin ●
67 Orhan fiam ●
77 Gökhan Gönül ●
85 Serkan K›r›nt›l› ●
88 Caner Erkin ●
92 Issiar Dia ●
60 Özgür Çek ●

Bursaspor

Ertu¤rul Sa¤lam Teknik Direktör Aykut Kocaman Teknik Direktör

Fenerbahçe


