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Final heyecan›
Güneydo¤u’da 
Final heyecan›
Güneydo¤u’da 

D
e¤erli futbolseverler;

2009-2010 sezonunda 48’incisi
oynanacak olan Ziraat Türkiye
Kupas›’n›n final maç› için
fianl›urfa’ya, GAP Arena’ya
hoflgeldiniz. 
Aral›k ay›nda hizmete aç›lan 
30 bin kiflilik GAP Arena ile
birlikte fianl›urfa kentimiz de
Ziraat Türkiye Kupas› finaline ilk
kez ev sahipli¤i yap›yor.
5 May›s 2010 tarihindeki 
bu final, fianl›urfa’da oynanacak
olmas›n›n yan› s›ra baflka ‘ilk’leri
de içeriyor.
Türk futbolunun iki köklü
temsilcisi Fenerbahçe ile
Trabzonspor aras›ndaki ilk
Türkiye Kupas› finali olma
özelli¤ine sahip bu maç, ayr›ca
Ziraat Bankas›’n›n isim
sponsorlu¤unda yap›lacak 
ilk final olmas› ile de Türk futbol
tarihine geçecek. 
Ziraat Türkiye Kupas›, Eylül
2009’da start alan 1. tur ilk
maçlar›ndan bu yana zorlu ve
heyecanl› mücadelelere sahne
oldu. 

Kupa mücadelesine bafllayan 
71 tak›m aras›ndan finale
yükselen Fenerbahçe ve
Trabzonspor gibi iki önemli
kulübümüzün karfl›laflmas›,
Güneydo¤u’daki tüm
futbolseverlere büyük heyecan
yaflatacak. 
Sezon bafl›nda gerçeklefltirdi¤imiz
Türkiye Kupas› ihalesi
sonucunda; TRT, 2009-2010 ve
2010-2011 sezonlar›n›n Türkiye
Kupas› isim ve yay›n hakk›n›
kazanm›flt›. Bu yeni ihale ile
kulüplerimizin kupadan elde
etti¤i performans ödülünün 
yüzde 30 art›flla 17 milyon 100
bin dolara ç›kmas› bizlere gurur
verdi. Toplam geçmiflleri tam 
276 y›la dayanan ve ad›nda
Türkiye ibaresi tafl›yan 3 önemli
kurumun iflbirli¤i, Türk
futbolunda sa¤lanan güven
ortam›n›n en güzel kan›t›. 
Kupan›n sahibini belirleyecek
finalde her iki tak›ma da baflar›lar
dilerken, Türkiye Kupas›’na bu
sezon isim sponsoru olan Ziraat
Bankas›’na ve yay›nc› kurulufl
TRT’ye teflekkürlerimi iletiyorum.
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Hata yapmaya
tahammülümüz yok
Hata yapmaya
tahammülümüz yok

e¤erli taraftarlar›m›z,
sevgili misafirler…
Fenerbahçe ile oynayacak
oldu¤umuz Ziraat Türkiye
Kupas› final müsabakas›na
hepiniz hofl geldiniz.
Öncelikle en büyük
temennimiz bu finalin 
Fair-Play ruhu
çerçevesinde, markam›z›n
kalitesine uygun bir
anlay›flta bafllay›p
tamamlanmas›d›r. 
Trabzonspor olarak ilk defa
finalde karfl›laflaca¤›m›z bir
di¤er büyük tak›m
Fenerbahçe’ye karfl›
hedefimiz, sahadan
galibiyetle ayr›larak mutlu
sona ulaflmakt›r.
Karfl›laflman›n fianl›urfa’da
oynan›yor olmas› ise bizler
için daha da anlaml›. 
Türk futbolunda Anadolu
ihtilâlini gerçeklefltiren bir
camia olarak fianl›urfa’ya 
seve seve geldik. 
Burada deste¤in en
büyü¤ünü görece¤imize de
eminiz. 
Önümüzdeki sezon Avrupa
kupalar›na kat›labilmeyi
çok istiyoruz ve bunun 
en kolay yolunun kupadan
geçti¤ini biliyoruz.
Trabzonspor-Fenerbahçe
rekabetini y›llard›r herkes
yak›ndan takip ediyor.
Dolay›s›yla bu rekabete
lây›k olmak hepimizin
borcu. 

‹ki tak›m da camialar› çok
büyük ekipler. 
Bu büyük kulüplerin
finalde karfl›laflmalar›
oyunun renklili¤i aç›s›ndan
da büyük önem tafl›yor.
Ziraat Türkiye Kupas›
Finali’nin sezonun en iyi
maç› olmas›n› bekliyorum.
Ekibim ve ben bafl›ndan
beri kupay› almak için 
yola ç›kt›k. 
Rakibimize kesinlikle sayg›
duyuyoruz. 
Tüm ciddiyetimizle bu
müsabakaya haz›rland›k,
karfl›l›¤›nda da finali
kazanmak için mücadele
edece¤iz.
Trabzonspor’u Avrupa’ya
tafl›yacak en önemli yar›fl›n
kupa oldu¤unu biliyoruz.
Bu nedenle çok dikkatli
olmal›y›z. Hata yapmaya
tahammülümüz yok. 
Bizim d›fl›m›zda yaflanan
tart›flmalar›n hiçbiriyle
ilgilenmiyoruz. Ligdeki
konumumuz nedeniyle bir
süredir önceli¤imiz
kupayd›. fiimdi bu yar›fl›n
finalindeyiz. 
fianl›urfa’ya kadar gelerek
bizleri destekleyen
taraftarlar›m›za
arzulad›klar› en güzel
hediyeyi vererek buradan
ayr›lmay› amaçl›yoruz.
Bunu baflaracak güce ve
inanca sahibiz…
Sevgi ve sayg›lar›mla…

fienol Günefl
Teknik Direktör

D
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27 y›ll›k özlemi sona
erdirmek istiyoruz

27 y›ll›k özlemi sona
erdirmek istiyoruz

ürkiye’nin iki köklü
kulübü Trabzonspor ve
Fenerbahçe, Ziraat
Türkiye Kupas› Finali’nde
karfl› karfl›ya gelecek. 
Bu maç›n her fleyden
önce dostluk ve kardefllik
duygular› içinde, Fair-Play
ruhuna uygun bir flekilde
oynanmas›n› diliyorum.
Zorlu grup ve eleme
maçlar›ndan baflar›yla
s›yr›l›p kupan›n birer
ucundan tutmay› baflaran
iki kulübe de baflar›lar
diliyorum. 
Final karfl›laflmas›n›n
kuflkusuz bir baflka önemi
de fianl›urfa’da oynanacak
olmas›. Bu bölgede
yaflayan futbolseverler,
final heyecan›na canl›
olarak tan›k olacak ve
unutamayacaklar› bir gün
yaflayacak. Fenerbahçe
Spor Kulübü olarak bu
finali, bu güzel flehrin,
konuksever, s›cakkanl›
insanlar› önünde
oynayacak olmaktan
sonsuz mutluluk
duyuyoruz.
Fenerbahçe Profesyonel
Futbol Tak›m› bu sezon
bafl›nda belirledi¤i
hedefler do¤rultusunda,
Ziraat Türkiye Kupas›’n›
da müzesine götürmek

istemektedir. 
Say›n Baflkan›m›z ve
yöneticilerimiz baflta
olmak üzere Büyük
Fenerbahçe Ailesi’nin tüm
fertlerinin, final
karfl›laflmas› sonras›nda
kupan›n Fenerbahçeli
futbolcular›n ellerinde
yükselece¤ine inanc›
tamd›r. 
Bu ayn› zamanda 27 y›ll›k
özlemi de sona erdirece¤i
için Fenerbahçe aç›s›ndan
anlam› da büyük
olacakt›r. 
Fenerbahçe tüm maçlara
kazanmak için ç›kar.
Mücadele etti¤i tüm
kupalar› kazanmak tek
hedefidir. 
Ziraat Türkiye Kupas›
Finali’ne de bu
motivasyonla haz›rland›k.
Kupay› kazan›p 
2009-2010 Süper
Kupa’s›n›n yan›na koymak
istiyoruz. Bunu
baflaraca¤›m›za ve
taraftar›m›z› mutlu
edece¤imize eminiz.
Bu duygu ve düflünceler
içinde iki tak›ma bir kez
daha baflar›lar diliyor,
fianl›urfa GAP Arena’n›n
Türk futboluna nice
katk›larda bulunmas›n›
temenni ediyorum.

Christoph Daum
Teknik Direktör

T
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Trabzon
futbolunda 
ilk resmi maçlar
1923’te
oynanmaya
bafllar. 
O y›llardan
itibaren
‹dmanoca¤› ile
‹dmangücü
aras›ndaki
fliddetli rekabet
Trabzonspor’un
do¤uflunu
geciktirse de
flehirdeki
futbolun sa¤l›kl›
bir biçimde
geliflmesini
sa¤lar.
1967’deki
birleflmeyle
kurulan
Trabzonspor,
1974’te
yükseldi¤i 
o zamanki ad›yla
1. Lig’de tam 
6 flampiyonluk
elde eder ve
ad›n› Türk
futboluna 
“dört büyükten
biri” olarak
yazd›rmay›
baflar›r. 

Anadolu’nun tek flampiyonuAnadolu’nun tek flampiyonu

ürkiye ‹dman Cemiyetleri ittifak›n›n
kurulmas› ve Türk sporunun bu ilk
örgütünün tüm Anadolu’ya yay›lmas›,
Trabzon’da da etkisini göstermiflti. 
Bu etki sonucu yeni yeni kulüpler
kurulmaya baflland›. ‹dmanoca¤›,
‹dmangücü, Necmiati’den sonra
Trabzon Lisesi bünyesinde Lise ad›n›

tafl›yan yeni bir kulübün kurulmas›yla kulüp
say›s› 4 olmufltu. 1923 y›l›ndan sonra
Trabzon’da ‹dmanoca¤› ve ‹dmangücü
aras›nda büyük bir rekabet bafllam›flt›. 
Bu öyle bir rekabetti ki, Trabzon sanki
Ocakl›lar ve Güçlüler diye ikiye ayr›lm›flt›.
Trabzon’da futbolun bu iki tak›m aras›ndaki
rekabetten yüceldi¤i söylenebilir. Rekabet
zamanla öylesine büyük boyutlara vard› ki,
Trabzon’un Türkiye liglerinde geç temsil
edilmesine bile sebep oldu. Ne var ki iki
kulüp aras›ndaki çekiflmenin, flehrin

futbolundaki kaliteyi her geçen gün artt›ran
bir faktör oldu¤u da göz ard› edilemez. 
1923’te Trabzon’da ilk resmi lig maçlar›
oynanmaya baflland›. ‹lk sezon ‹dmanoca¤›
flampiyon olmufltu. Bunu 1923-24, 1924-25
sezonlar›nda Lise tak›m›n›n arka arkaya
flampiyonluklar› izledi. 1925’te yine
‹dmanoca¤› flampiyonlu¤u elde etti.
‹dmanoca¤› ile ‹dmangücü aras›ndaki büyük
rekabet 1930’dan sonra had safhaya ulaflt›.
1929-30’dan sonra 5 kez arka arkaya
‹dmanoca¤›’n›n flampiyon olmas›ndan sonra
1934-35 sezonundan itibaren ‹dmangücü
tak›m› tam 7 y›l arka arkaya flampiyon olarak
bu iki tak›m aras›ndaki rekabeti büsbütün
alevlendirmiflti. 
Bu arada Trabzon’da yeni kulüpler de
kuruluyordu. 1938’de Do¤an Gençlik,
1941’de Akçaabat Gençlik, 1950’de
Sürmene’de kurulan Sürmene Gençlik,
1952’de ayn› ilçede kurulan Zafer Gençlik,
1953’te kurulan Yolspor ve 1955’te kurulan
Yal›spor bu tak›mlar›n bafl›nda geliyordu. 
1930’larda bafllayan ‹dmanoca¤› ile
‹dmangücü aras›ndaki rekabet hiç aral›ks›z
1960’l› y›llarda olanca fliddetiyle devam
ediyordu. Ocakl› ve Güçlü olmak
Trabzon’da adeta bir spor mezhebi haline
gelmiflti. En kötü sezonlarda bile
rekabetlerinden hiç bir fley kaybetmiyorlard›. 
Asl›nda bu büyük rekabetten en kârl›
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Yönetim Kurulu
Baflkan

Sadri fiener
Hayrettin Hac›saliho¤lu, Necmettin Aytekin, Dr. Hasan Yener,

Mahmut Aksu, Dr. ‹hsan Alio¤lu, Ergin Ayd›n, 

Yahya Karahasan, Mehmet Tunç, Coflkun Çebi, Osman ‹lyas, 

Levent Erkulo¤lu, Dr. Mehmet ‹rfan Coflkun, Raif Akar, Alihan Ekinci



Trabzon futbolu ç›k›yordu. Öncelikle
flehirde futbol tutkusu körüklenmiflti. 
Bu ezeli rekabetten do¤an büyük iddia
Trabzon’da önemli y›ld›zlar›n ç›kmas›na
neden olmufltu. Ancak, Trabzon insan›n›n
al›n yaz›s› olan gurbetçilik 1930’lu
y›llarda Trabzon’daki futbol y›ld›zlar›n›n
kaderine de tesir etmiflti. Pek ço¤u yüksek
ö¤renim u¤runa baba ocaklar›n› terk
etmek zorunda kald›lar. Gittikleri ‹stanbul
ve Ankara’da sürdürdükleri futbol
yaflamlar›nda gerçekten büyük y›ld›z
oldular. Bir Hasan Polat ve kardefli Ali
Polat Ankara Gençlerbirli¤i’nde, bir Selim
Sat›ro¤lu, Ahmet Karl›kl› Galatasaray’da,
bir Taka Naci, Zekeriya Bali
Fenerbahçe’de, Nazmi Bilge Befliktafl’ta
y›ld›z futbolcu oluverdiler. 
1962-63 sezonunda her ilde bir flehir
tak›m› kurulmas› öngörülmüfltü. Zaman›n
Futbol Federasyonu Baflkan› Orhan fieref
Apak, Türkiye liglerini güçlendirmek ve
tüm yurda yaymak amac›yla bir
seferberlik bafllatm›flt›. Her ilde bir futbol
tak›m› kurup Türkiye liglerinde yer almas›
seferberli¤i büyük bir h›zla devam
ediyordu. Trabzon elbette ki bunun
d›fl›nda kalamazd›. Yaln›z bir flehir
kulübü kurulmas›n›n en zor oldu¤u illerin
bafl›nda kuflkusuz Trabzon gelmekteydi.
‹dmanoca¤›-‹dmangücü rekabeti Trabzon
futboluna öylesine hâkimdi ki, bu iki
kulübün bir çat› alt›nda toplanmas›na
imkân yoktu. Nitekim böyle bir giriflimde
bulunmak isteyen bir avuç idealistin daha
ilk çal›flmalar›nda bunun imkâns›z
oldu¤u gerçe¤i bir kez daha anlafl›lm›flt›. 
Tüm Trabzonlular, Trabzonspor ad›yla bir
kulübün kurulmas›n› yürekten arzuluyor,
ancak bu ifli bir türlü
gerçeklefltirememenin ezikli¤ini
yafl›yorlard›. Yetkililerin de araya girmesi,
sonucu pek de¤ifltirmiyordu. Ocakl›lar da

Güçlüler de yeni
kurulacak kulüpte kendi
isimlerinin, hatta
renklerinin hâkim olmas›n›
istiyorlard› ve 
bu konuda en ufak bir
fedakârl›kta
bulunmuyorlard›. 
Her gün, her akflam
toplant› üstüne toplant› yap›l›yordu.
Bazen tam bir anlaflma zemini ortaya
ç›k›yor, ama yine en ufak bir ayr›nt› her
fleyi berbat ediyordu. Havaya silahlar
at›l›yor, karakollara, hatta mahkemelere
kadar uzanan olaylara rastlan›yordu. 
Öte yandan Futbol Federasyonu’nun 
il kulüpleri için tan›d›¤› sürenin de sonu
yaklafl›yordu. 
21 Haziran 1966 tarihinde ‹dmanoca¤›;
Mart›spor ve Y›ld›zspor’un da kat›l›m› ile
sar›-k›rm›z› renkler alt›nda Türkiye 
2. Ligi’ne al›nd›. Ancak resmi bir yaz›,
süresi içinde ilgili yere tebli¤ edilmedi¤i
için ‹dmanoca¤›’n›n 2. Lig’de oynamas›
durduruldu. Bu tarihten yaklafl›k bir ay
sonra 20 Temmuz 1966’da bu kez
‹dmangücü, Karadenizgücü, Mart›spor
ve Yolspor’un kat›lmas›yla Trabzonspor
k›rm›z›-beyaz renklerle kuruldu. 
Ne var ki ‹dmanoca¤› buna karfl› ç›kt›.
Dan›fltay’da açt›¤› davayla yürütmeyi
durdurma karar› al›n›nca ortal›k yine
kar›flt›. Trabzon’daki gergin durum
üzerine araya zaman›n Beden Terbiyesi
Genel Müdürü Ulvi Yenal girdi. Ulvi
Yenal, ‹dmanoca¤› ve ‹dmangücü’nün
birleflmemeleri halinde iki kulübün de
Türkiye 2. Ligi’ne al›nmayaca¤›n› bildirdi.
Bu durum Trabzon’da ve her iki kulüp
çevresinde flok etkisi yapm›flt›.
Birleflmeleri büyük sorun olan bu iki
kulübün, birleflmemeleri halinde
Trabzon, Türkiye liglerinde temsil

edilemeyecekti.
Geceli gündüzlü
yap›lan ve büyük
tart›flmalara neden
olan toplant›lar
sonunda 2 A¤ustos
1967 günü
‹dmanoca¤› ile
‹dmangücü
birleflmesi
gerçekleflti ve
Trabzonspor;
‹dmanoca¤›,
‹dmangücü,
Karadenizgücü ve
Mart›spor’un
birleflmesi ile

ortaya ç›kt›. 
Bütün resmi ifllemler tamamland›ktan
sonra s›ra gelmiflti Trabzonspor’un
renklerine. Renk bulmak öyle kolay
olmad›. Trabzon’da uzun y›llar süren
‹dmanoca¤›-‹dmangücü rekabetinde sar›-
k›rm›z› ve yeflil-beyaz renkler hâkimdi.
Trabzonspor’un renkleri bu renklerin
d›fl›nda olmal›yd›. Trabzon’u ve
Karadeniz’i simgeleyen renkler
aran›yordu. Bu konuda yar›flma aç›lmas›
da gündeme geldi, ancak sonra
vazgeçildi. Dönemin Federasyon Baflkan›
Orhan fieref Apak sorunu çözmeye
çal›fl›rken, Beden Terbiyesi Genel
Müdürü Ulvi Yenal’›n makam›nda

toplanan taraflar iki kulübün renklerinden
farkl› bir rengin seçilmesi üzerinde yo¤un
tart›flmalar gerçeklefltirdi. 
Yaflanan geliflme üzerine sabr› taflan
Yenal, iki kulübün temsilcilerinden birer
renk seçmelerini talep etti. Böylelikle
‹dmanoca¤› grubu “koyu bordo”,
‹dmangücü ise “aç›k mavi” üzerinde
görüfl bildirdi. Sonuçta Trabzonspor’u
kuran iki köklü kulüp, renk konusunu
“bordo-mavi” diye karara ba¤lad›. 
Sonras› bafll› bafl›na bir destan. 
1974’te o günkü ad›yla 1. Lig olan
bugünün Süper Lig’ine ad›m atan
Trabzonspor, ikinci sezonunda
flampiyonlukla tan›flt›. Bu baflar›s›n› tam 
6 kez tekrarlayan bordo-mavili tak›m,
ligimizde ‹stanbullular d›fl›nda
flampiyonlu¤u bulunan tek tak›m
unvan›n› tafl›yor. 
Bordo-mavililerin müzesinde ayr›ca 
7 Türkiye Kupas›, 5’i üst üste olmak üzere
7 Cumhurbaflkanl›¤› Kupas› ve 
5 Baflbakanl›k Kupas› bulunuyor. 
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KÜNYE
Kulüp Ad›: Trabzonspor A.fi.
Kurulufl Y›l›: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Adresi: Mehmet Ali Y›lmaz Tesisleri
Trabzon
Telefon: 0462 325 09 67
Faks: 0462 325 55 14-15
‹nternet: www.trabzonspor.org.tr



ad›köy civar›ndaki futbol hareketlenmeleri
1987 y›l›nda bafllar. Adres ise Derea¤z›,
Moda bölümüdür. Türk gençlerinin 
bu bölgede kurduklar› ilk kulüp Siyah
Çorapl›lar (Black Stockings) ad›yla an›l›r.
Deniz Lisesi ö¤rencisi Fuat Hüsnü
Kayacan’›n 1899 y›l›nda, bugünkü
Fenerbahçe Stad›’n›n bulundu¤u yerdeki

çay›rda meflin yuvarla¤a yapt›¤› vurufllar s›ras›nda
arkadafllar› Reflat Denyal ve Mehmet Ali ile dile
getirdikleri “Ah biz de bir kulüp kurup futbol
oynayabilsek” özleminin hayata geçirilifl biçimidir
Siyah Çorapl›lar. Fakat kulübün ömrü uzun
sürmez. Monarfli rejiminin engellemeleri üzerine
kulüp k›sa sürede kapat›l›r. 
1907’nin ilkbahar›nda ise Kad›köylü gençlerden
Nurizâdi Ziya (Songülen), Bahriyeli Necip
(Okaner), Hasan Sami (Kocamemi) ve arkadafllar›
aras›nda “Hintli” lakab›yla an›lan Asaf (Beflp›nar)
Beyler, ne zamandan beri içlerini kor gibi
yakmakta olan bir konuda kesin kararlar›n› verir.
Ne pahas›na olursa olsun bir futbol kulübü
kuracaklard›r. Necip Bey’in Moda’daki evinde
yapt›klar› bir toplant›da kurmay› kararlaflt›rd›klar›
kulüplerine Fenerbahçe ad›n› verirler. Formalar›na
verecekleri renk hakk›ndaki tart›flmalar› ise çok da
uzun sürmez. O güzel bahar günlerinde
Fenerbahçe çay›r›n› süsleyen papatyalar›n
renginden esinlenirler. Forma renkleri sar› ve
beyazd›r. Amblemleri ise yine yak›n çevreden
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100 yafl›n› geride b›rakan ender tak›mlar›m›zdan
biri olan Fenerbahçe, ad›n› Türk futbol tarihine
rekorlarla kaz›m›flt›r. Profesyonellik öncesi 
1922-23 sezonunda hiç gol yemeden elde edilen
flampiyonluk ayn› zamanda bir dünya rekorudur.
Lig flampiyonlu¤unu 17 kez kazanarak bu
alandaki birincili¤i ezeli rakibi Galatasaray’la
paylaflan Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda att›¤›
103 golle de bir rekorun sahibidir. 
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tak›m›
Rekorlar›n
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Yönetim Kurulu
Baflkan

Aziz Y›ld›r›m
Nihat Özdemir, Ali Koç, Vedat Olcay, Abdullah Ki¤›l›, 

Nihat Özba¤›, Murat Özayd›nl›, Mithat Yenigün, 

fiekip Mosturo¤lu, Cihan Kamer, Mahmut Uslu, ‹lhan Ekflio¤lu,

Alaeddin Y›ld›r›m, Serhat Çeçen, Ömer Temelli



seçilir; Fenerbahçe burnunun ›fl›k saçan
feneri. 
Ancak kulüp mensuplar› bu amblemi pek
de tatminkâr bulmaz. Üstelik içinde
bulunulan siyasi ortamda, ›fl›k saçan bir
fener, monarfli rejimini tehdit edici bir
alg›lamaya da yol açabilir. Bu iki etkenin
birleflmesi üzerine ›fl›k saçan fener
ambleminden vazgeçilir.  
Fenerbahçe, 1910 y›l›nda yeni
amblemine kavuflur. Resim çizme
konusundaki maharetiyle bilinen sol aç›k
oyuncusu Hikmet’in (Topuz) çizdi¤i
amblem büyük be¤eni kazan›r ve
kulübün amblemi olarak kabul edilip
bugünlere kadar tafl›n›r. Sar› ve lacivert
a¤›rl›k içinde olmak üzere befl renkten
oluflan amblem flu anlamlar› ifade
etmektedir:
“Fenerbahçe Spor Kulübü 1907” yaz›l›
beyaz yuvarlak çerçeve, temizlik ve aç›k
yüreklilik ifadesidir. K›rm›z› fon ise
safiyeti ve Fenerbahçeliler aras›ndaki
sevgi ve ba¤l›l›¤› belirtirken bu arada
bayra¤› da sembolize eder. Ortadaki sar›
renk Fenerbahçe için duyulan g›pta ve

k›skançl›¤›, kalp fleklindeki lacivert renk
asaleti simgelemektedir. Sar› ve lacivert
renkler içinde yükselen palamut dal›
Fenerbahçelilik güç ve kudretini
sembolize etmekte, yeflil renk ise
yükselen bu kudret için baflar›n›n gerekli
oldu¤unu aç›klamaktad›r.
Böylece milli renkler aras›nda do¤an
Fenerbahçe’nin, sar› ile lacivert renkler
beraberindeki bu amblemi üyelerce de
kabul gördü¤ünden, kliflesi ‹ngiltere’ye
Manchester flehrine yollanm›fl ve
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bugünkü

rozeti olarak ilk kez
1910 y›l›nda
yap›lm›flt›r. 1929
y›l›ndan itibaren
üzerindeki eski
Türkçe harfleri yeni
Türkçe harflere
b›rakan rozet,
anlamda önemli etki
yapmayacak ufak
tefek rötufllarla günümüze kadar ayn›
flekilde muhafaza edilerek gelmifltir. 
Fenerbahçe Kulübü’nün ilk yönetim
kurulunda baflkan Ziya Bey’dir. Genel
sekreterli¤i Ayetullah Bey, genel kaptan
ve veznedarl›¤› ise Necip Bey üstlenir.
Elbette kurulufl y›llar› kolay olmam›flt›r.
Zaman zaman futbolcu bulmakta bile
zorlan›lan bu y›llarda birçok defa
gemilerden ödünç futbolcu al›narak
ligdeki mücadele sürdürülmüfltür. 
1909 y›l›nda kulübün ad› Fenerbahçe
Spor Kulübü olarak de¤ifltirilmifl, renkleri
de sar›-beyazdan bugünkü renkleri olan
sar›-laciverde çevrilmifltir. 
1909-1911 y›llar› Fenerbahçe için
oldukça zor geçmifl, bir ara kulüp
da¤›lma noktas›na bile gelmifltir. Ancak
Elkatipzate Mustafa, kulübü kurtaran
adam olmufltur. O y›llarda kulübün lokali
dahi yoktur. Tak›mlar ise çok kötü
durumdad›r. Ancak yine de St. Joseph,
Robert Kolej ve Kad›köy Numune
Mektebi’nden toplan›lan futbolcularla
kulübün genç tak›mlar› kurulmufl ve bir
nevi altyap› oluflturulmas› baflar›lm›flt›r. 
Bu at›l›m›n meyvelerini toplanmak da
fazla uzun sürmez. Baflar›s›z geçen iki
y›l›n ard›ndan Fenerbahçe 1911-12
sezonunda ilk flampiyonlu¤unu elde eder.
Üstelik bu flampiyonlu¤a hiç yenilgi yüzü
görmeden ulafl›lm›flt›r. Bu flampiyonluk,
bir ara da¤›lma noktas›na gelen
Fenerbahçe’ye yaflama gücü afl›lam›fl ve
kulüp Alt›yol a¤z›nda iki odal› bir lokale
kavuflmufltur. 
Balkan Savafl› nedeniyle 1912-13 sezonu
lig maçlar› iptal edilir. Ancak bu boflluk
da Fenerbahçe’nin h›z›n› kesmez. 
Sar›-lacivertli tak›m, hemen ard›ndan
bafllayan sezonda üst üste iki
flampiyonluk daha kazan›r. Bu iki
flampiyonluk da yine hiç yenilmeden elde
edilmifltir. Art arda gelen bu
flampiyonluklar Fenerbahçe’yi ön plana
ç›kar›rken, kulüp çevresinde hat›r› say›l›r
bir camian›n oluflmas›n›n da yolunu
açm›flt›r. 
Fenerbahçe ayn› zamanda 1914 y›l›nda
tertiplenen genç tak›mlar
flampiyonlu¤unu da kazanm›fl ve 10 y›l
içinde en çok flampiyonluk elde eden
tak›m olma unvan›n› alarak ‹ngilizler

taraf›ndan verilen tarihi flildin de sahibi
olmufltur. Cumhuriyetin ilan›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 kupay› alm›flt›r.
“Düflman› yenen” Fenerbahçe, Türk
halk›n›n da gönlüne taht kurmufltur art›k. 
1932’nin 5 Haziran’›n› 6 Haziran’a
ba¤layan gece ise kulüp binas› bir
yang›nla kül olur. Ancak Fenerbahçe bu
yang›n›n küllerinden yeni bir tesis
ç›kartmay› da baflar›r. Bir süre sonra
kulüp bugünkü Fenerbahçe Stad›’n›n

bulundu¤u yerdeki binaya ve stada sahip
olur. 
Gelelim Fenerbahçe’nin flampiyonluk
rekorlar›na… Profesyonel lig öncesi
1922-23 sezonunda hiç gol yemeden
elde ettikleri flampiyonluk, bugün için
de bir dünya rekorudur. 
1936-37 sezonunda da sadece 1 gol
yiyerek flampiyon olur sar›-lacivertliler.
1982-83 sezonunda Ali fien’in
baflkanl›¤›nda o sezonun toplam 
5 kupas›na birden sahip olurlar. 
1988-89 sezonundaki 103 gollü
flampiyonluk ise Türkiye Ligi’nin gol
rekoru olarak geçer kay›tlara. 
Profesyonel lig kurulana, yani 1959’a
kadar 22 kez flampiyonluk kupas›
kald›ran Fenerbahçe, profesyonel lig
tarihinde de elde etti¤i 17
flampiyonlukla ilk s›ray› Galatasaray’la
paylaflmaktad›r. Bunlara ayr›ca 
4 Türkiye, 6 Cumhurbaflkanl›¤›, 2 Süper
Kupa, 2 Atatürk, 8 Baflbakanl›k, 
16 ‹stanbul Ligi, 6 Milli Küme, 
1 ‹stanbul, 3 Türkiye Futbol
fiampiyonas›, 1 Spor Toto, 4 Donanma,
12 TSYD Kupas› eklenmifltir.
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KÜNYE
Kulüp Ad›: Fenerbahçe Spor Kulübü
Kurulufl Y›l›: 1907
Renkleri: Sar›-lacivert
Adresi: Fenerbahçe fiükrü Saraco¤lu
Stad› - Kad›köy
Telefon: 0216 542 19 07
Faks: 0216 542 19 60
‹nternet: www.fenerbahçe.org



10

Kupan›n Golcüleri

Y›llard›r belli bir standard›n
alt›na düflmeden, ligde ve
kupada her sezon 15
golün üzerine ç›kan bir
santrfor. Sadece gol
atmakla kalm›yor,
kofluyor ve
kofltukça
arkadafllar›na gol
alanlar› aç›yor,
rakip
savunmalar›
takatten
düflürüyor. Bir
baflka özelli¤i ise
Ankaragücü’ndeki
son döneminden
itibaren
Fenerbahçe’ye
her sezon gol
atmas›. Bakal›m
bugünkü finalde bu
gelene¤i devam
ettirebilecek mi? Ve bakal›m bu
sezon ikinci kaptanl›¤›na
getirildi¤i Trabzonspor’daki ilk
finalinde kupay› havaya
kald›rabilecek mi? 

Golün ve
fedakârl›¤›n ad›
Golün ve
fedakârl›¤›n ad›

mut Bulut denildi¤inde akla iki fley geliyor… 
Birincisi gol. Belki atamad›klar› att›klar›ndan kat
kat fazlad›r ama yine de istatistiklere yans›yan
rakamlar, onun son derece istikrarl› bir golcü
oldu¤unu kan›tl›yor. 
‹kincisi ise hiç bitmeyen bir enerjiyle tak›m› için
fedakârca harcad›¤› çaba. Umut Bulut’u sadece
seremoni s›ras›nda ‹stiklal Marfl› okunurken sabit
görebilirsiniz diyelim de var›n ne demek istedi¤imizi daha

U
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iyi anlay›n.
Umut’u bu sayfalara
tafl›mam›z›n nedeni çok
aç›k. Trabzonspor’un
kupa golcülerine
bakt›¤›m›zda, Umut
Bulut’a yaklaflan bir tek
isim bile bulunmuyor.
Tak›m›n kupadaki 
8 maçta att›¤› 15 golün
6’s›nda Umut’un imzas›
var. ‹kinci s›rada yer
alan Alanzinho ise
sadece 2 golde kalm›fl
durumda. Dolay›s›yla
“Trabzonspor’u kupa
finaline tafl›yan
isimlerin bafl›nda Umut
geliyor” demek hiç de
abart› say›lmaz.
2006’dan bu yana
Trabzonspor formas›n›
giyen Umut, 15 Mart
1983 Yeflilhisar
do¤umlu. Kayserililer futbola pek yüz
vermez ama ailesi Ankara’ya yerleflince
Umut’un rotas› da de¤ifliyor. Klasik
Kayserili mesle¤i ticaretle u¤raflmak
yerine futbol oynamay› seçiyor. 
Bu seçiminde do¤ru bir yola girdi¤ini
anlamas› da pek gecikmiyor. 
1999’da Petrolofisi’nde amatör lisans›
ç›kart›l›yor. Yafl›n›n 18’e ulaflt›¤› 2001
y›l›nda ise Ankaragücü taraf›ndan
keflfediliyor ve profesyonel yap›l›yor.
2001-2002 sezonunu Ankaragücü’nün
PAF tak›m›nda geçiriyor ve 9 gol at›yor.
Bu arada Milli Tak›m’la da ayn›
sezonda tan›fl›yor. Ay-y›ld›zl› formay› 
ilk defa 14 A¤ustos 2001 günü Rusya ile
oynanan U19 özel maç›n›n ikinci
yar›s›nda giyiyor. ‹lk milli golünü ise 
11 Ekim 2001 tarihinde Almanya ile
oynanan U19 Avrupa fiampiyonas›
eleme grubu maç›nda kaydediyor.
Toplam 32 defa milli tak›mlar›n
kadrosunda yer alsa da A Milli
Tak›m’da bir kez oynama f›rsat›
bulabiliyor. O da 5 Haziran 2007
tarihinde Brezilya ile oynanan ve golsüz
sona eren haz›rl›k maç›nda. 
Biz yeniden Umut’un kulüp kariyerine
dönelim. 2002-2003 sezonunu 2. Lig 
B Kategorisi’ndeki ‹negölspor’da kiral›k
olarak geçiriyor. O sezon ilk kez gerçek
bir ligde oynama f›rsat› buluyor ve 6 gol

at›yor. 2003-2004 sezonu geldi¤inde
Ankaragücü’nün genç teknik direktörü
R›za Çal›mbay, Umut’un piflti¤ini ve
art›k A tak›mda oynayabilece¤ini
düflünüyor. Art›k Ankaragücü on birinin
düzenli oynamaya bafllayan bir
oyuncusu olarak görüyoruz Umut’u.
Yafl›n henüz 20. Forvet hatt›n›n her
noktas›nda oynayabiliyor. Onu bazen
sa¤ veya sol kanatta, bazen direkt
santrfor bazen de forvet arkas› olarak
izleyebiliyoruz. Süper Lig’deki ilk
golünü 27 Eylül 2003’te oynanan
‹stanbulspor maç›nda at›yor Umut. 
Ve o sezon tam 11 lig golüne imzas›n›
koyuyor. Genç bir oyuncu için Süper
Lig’deki ilk sezonunda hiç de
küçümsenemeyecek bir rakam bu. 
Ertesi sezonu 9 golle tamamlayan 
Umut Bulut, as›l patlamay› 2005-06
sezonunda att›¤› 19 golle yap›yor ki, 
bu gollerin 16’s›n› ligde, 3’ünü de kupada
kaydediyor. Üstelik Fenerbahçe’ye hem
ligde hem kupada, Befliktafl’a ligdeki her
iki maçta, Trabzonspor’a ise Avni Aker
deplasman›nda gol atmay› baflar›yor. 
Art›k Umut için büyük tak›mlarda
oynaman›n zaman› gelmifltir. O sezon
Trabzonspor’un yolunu tutuyor ve
bordo-mavili tak›m›n efsane oyuncusu
Hami Mand›ral›’n›n 10 numaral›
formas›n› giymeye bafll›yor. Fatih

Tekke’nin ayr›ld›¤›
Trabzonspor’un art›k
en önemli gol
umududur Umut.
Trabzonspor’daki ilk
golüyle 13 A¤ustos
2006 tarihindeki
Manisaspor maç›nda
tan›flan Umut’un yolu
aç›kt›r. O sezon
tak›m› ad›na tam 
20 golün alt›nda
imzas› vard›r. 
Bu gollerin 15’ini
ligde, 5’ini ise kupada
kaydeder. Fenerbahçe
ve Befliktafl’› o sezon
da bofl geçmemifltir. 
2007-2008
sezonunda önce
Ersen Martin, sonra
da Gökdeniz
Karadeniz tak›mdan
ayr›lacak ve

Trabzonspor’un gol yükü neredeyse tek
bafl›na Umut’un omuzlar›na kalacakt›r.
Ama onun oyun stili zaten “yük
tafl›mak” üzerine kuruludur. Umut
hiçbir fleyden gocunmaz ve sadece iflini
yapmak için çal›fl›r, ç›rp›n›r. Sezon sonu
geldi¤inde 3’ü kupada, 14’ü ligde
toplam 17 golü vard›r. Fenerbahçe’ye
gol atma gelene¤ini o sezon da bozmaz
Umut.
2008-09 sezonunda ise bu kez yan›nda
Gökhan Ünal vard›r. Gol yükünü
paylafl›rlar ve Umut Bulut’un pay›na
ligde kaydetti¤i 14 gol düfler. 
Yine standard›n alt›na inmeyen Umut,
bu defa da Fenerbahçe’yi bofl geçmez. 
2009-10 sezonunda da Umut’un gol
standard›nda bir de¤ifliklik yok. 
Gol ortalamas› geçen sezonlardan
farks›z. Ancak 2005-06 sezonundan 
bu yana Fenerbahçe maçlar›n› bofl
geçmeyen Umut’un bu sezon 
sar›-lacivertli tak›ma golü yok. 
Bakal›m bugünkü finalde Umut’un
Fenerbahçe’ye gol atma gelene¤i devam
edecek mi?
Ve bakal›m Umut Bulut bu sezon ikinci
kaptanl›¤›na getirildi¤i Trabzonspor’daki
ilk finalinde kupay› havaya kald›rabilme
baflar›s›n› gösterebilecek mi? Bu
sorular›n cevab›n› almak için fazla
beklemeyece¤iz.

Umut BULUT



sl›nda bu sayfalarda Güzia’n›n yerinde Alex de Souza da yer
alabilirdi. Çünkü Fenerbahçe’nin bu sezon Ziraat Türkiye
Kupas›’nda oynad›¤› 8 maçta att›¤› 17 golün alt›nda Güiza ve
Alex’in eflit imzas› bulunuyor. ‹kisinin de 4’er golü var. Lâkin Alex
2005-2006 kupa finalinde s›ras›n› savm›flt›. O halde flimdi vitrine
ç›kma s›ras› Güiza’da. Ya da tam ad›yla söylemek gerekirse Daniel
Gonzalez “Dani” Güiza’da. 

Futbol kariyerine bakt›¤›m›zda da sadece bir kez vitrine ç›kabildi¤ini
görüyoruz 1980 do¤umlu ‹spanyolun. Ama bu öyle bir ç›k›fl ki, omzuna
takt›¤› apolet orada tarih boyunca as›l› kalacak ve insanlar ondan hep bir
gün ayn› patlamay› yapmas›n› bekleyecek. O apoletin anlam›, “‹spanya
Ligi Gol Krall›¤›…” Sözünü etti¤imiz oyuncu her fley bir yana sadece bu
unvan›yla bile sayg›y› hak ediyor. 
Lâf› fazla uzatmadan Güiza’n›n kariyer bafllang›c›na dönelim. 17 A¤ustos
1980 do¤umlu ‹spanyol, futbol hayat›na da do¤du¤u yerin tak›m› Xerez’de
bafllar. 1998-99 sezonunda ç›kt›¤› 16 maçta 1 gol atm›flt›r ama onda bir
fleyler görmüfl olmal›lar ki, Mallorca taraf›ndan transfer edilir. 
1999-2003 aras›n› Mallorca’da geçirir. Ancak a¤›rl›kl› olarak 
B tak›mda oynay›p zaman zaman A tak›ma al›narak, bazen de
alt liglerden tak›mlara kiralanarak… 
Bu süreçte en verimli oldu¤u tak›m kiral›k oynad›¤›
Dos Hermanas’t›r. 18 maçta att›¤› 9 gol, iki maçta
bir gol anlam›na gelir ki kariyerindeki en yüksek
ortalamalardan birisidir. Ayn› dönemde en uzun süre
Mallorca B tak›m›nda oynar. 70 maçta 28 gole imzas›n›
koyar. A tak›mda ise ayn› derecede baflar›l› oldu¤u
söylenemez. Sadece 7 maça ç›kabilmifl ve 1 gol atabilmifltir. Kiralanma
dönemlerinden birinde Recreativo Huelva’da 4 maça ç›kar ama gol
atamaz. Barcelona B tak›m›nda ise 15 maçta 5 gol kötü bir performans
say›lmaz. 
2003 y›l›na gelindi¤inde Güiza, Ciudad Murcia’da boy gösterir. ‹ki
sezonda 81 maça ç›kar ve 37 gol atar. Hem maç hem de gol say›s›
aç›s›ndan bir istikrar yakalama yolunda ilerlemektedir. 2005-07
sezonlar›n› La Liga’n›n yenisi Getafe’de geçirir ve 61 maçta 20 golle
oynar. O sezonun sonunda La Liga’daki ilk göz a¤r›s›na, Mallorca’ya geri
döner Güiza. Bu dönüfl, onu kariyerindeki en büyük baflar›ya
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Apoletli kralApoletli kral

A

Türkiye’ye 14 milyon euroluk rekor bonservis bedeli, La
Liga’n›n gol kral› ve Avrupa fiampiyonu ‹spanya Milli
Tak›m›’n›n oyuncusu unvanlar›yla geldi. Ancak
Fenerbahçe’de beklenen performans› gösterdi¤ini söylemek
mümkün de¤il. Att›¤› gollerden çok kaç›rd›klar›yla
konufluldu. Yine de Fenerbahçe’nin kupada finale
gelmesinde, att›¤› gollerin pay› büyük. fiimdi önünde bir
kupa kald›rma f›rsat› bulunuyor. Bakal›m bugün onu La
Liga’n›n gol kral› Güiza gibi mi izleyece¤iz, yoksa ligimizin
vasat golcüsü gibi mi? Bu sorunun cevab›, Fenerbahçe’nin
kupaya mesafesini de büyük ölçüde belirleyecek. 



ulaflt›racakt›r. Sezon
boyunca 37 maçta forma
giyer ve att›¤› 27 golle
‹spanya Ligi’nin bütün
y›ld›zlar›n› geride
b›rakarak “gol krall›¤›”
tac›n›n sahibi olur.
Geçmifl kariyerine
bak›ld›¤›nda bu durum
asl›nda kimsenin
bekledi¤i bir baflar›
de¤ildir. Ama ne olursa
olsun gerçektir. 
Güiza, kartvizitinden
asla silinmeyecek 
“La Liga Gol Kral›”
unvan›na bir de ‹spanya
Milli Tak›m›’yla elde
etti¤i “Avrupa
fiampiyonu” unvan›n›
ekler. Evet, ilk on bir
oyuncusu de¤ildir,
Fernando Torres ve
David Villa’n›n

arkas›nda
beklemektedir

ama Avrupa

fiampiyonu bir tak›m›n
kadrosunda bulunmak ve
f›rsat verildi¤inde golünü atmak da
kolay bir ifl say›lmaz. Tüm bu
baflar›lar›yla bir anda transferin gözdesi
olmufltur Güiza. Onu isteyenler
aras›nda “her sezon bir y›ld›z”
parolas›yla hareket eden Fenerbahçe de
vard›r. 15 Temmuz 2008 tarihinde att›¤›
4 y›ll›k imzayla Fenerbahçeli olur.
Bonservisi için ödenen 14 milyon euro
ise Türkiye için rekordur.  
Sar›-lacivertli formay› resmi olarak ilk
kez MTK Budapeflte maç›nda giyen
Güiza’n›n golle buluflmas› ise Partizan
maç›na k›smet olur. Süper Lig’e
Gaziantepspor maç›yla ayak basar, ilk
golünü Gençlerbirli¤i’ne atar. Ancak
yeni geldi¤i bir ülkenin hayat flartlar›na
ve farkl› futbol anlay›fl›na ayak
uydurmas› kolay de¤ildir. Bir yandan da
hem bonservis bedelinin yüksekli¤i hem
de La Liga’n›n Gol Kral› unvan›, ondan

beklentileri tavana ç›karm›flt›r. Onunsa
bu beklentileri karfl›layabildi¤i pek
söylenemez. Yüzündeki hüzünlü ifade
sanki iç huzuru da yakalayamad›¤›n›n
göstergesi gibidir. ‹lk sezonunun ilk
yar›s›n› sadece 4 golle tamamlam›flt›r.
‹kinci yar›da da uzun süre tek golde
kal›r. Ancak bitime 6 maç kala att›¤› 
6 gol herkese “‹flte Güzia’n›n gerçek
yüzü” dedirtir. Sezon bitti¤inde 32 lig
maç›nda 11, 8 kupa maç›nda 2 ve 
10 Avrupa kupas› maç›nda 3 golü
vard›r. Onun çap›ndaki bir golcü için
böyle bir karnenin iyi oldu¤u
söylenemez ama grafi¤in oku yukar›y›
gösterdi¤i için sineye çekilir.
Art›k yeni sezona bak›lacakt›r. Gelin
görün ki, yeni sezonun da Güiza için
pek iyi geçti¤i söylenemez. Semih
fientürk’ün ve tak›ma sonradan kat›lan
Gökhan Ünal’›n varl›¤›na ra¤men her

daim Daum’un ilk tercihi olsa da
beklenen patlamay› bir türlü yapamaz.
Kamuoyu onu hep att›¤› gollerden çok
kaç›rd›klar›yla de¤erlendirmeyi tercih
eder. Asl›nda tek forvet oynaman›n ve
Fenerbahçe’nin oyun tarz› gere¤i
tak›m›ndan çok fazla destek
alamaman›n s›k›nt›s›n› çekti¤i de
aflikârd›r. Yine de her topa koflar, rakip
savunmac›lar› sürekli rahats›z eder ve
iyi niyetle çal›fl›r. Lig maçlar›nda att›¤›
gol say›s› pek kimseleri tatmin etmese
de kupada ç›kt›¤› 5 maça 4 gol s›¤d›r›r.  
fiimdi önünde Fenerbahçe’yle kupa
kald›rma f›rsat› bulunuyor. Ondan
beklentiler ise yine da¤ gibi. Bakal›m
onu La Liga’n›n gol kral› Güiza gibi mi
izleyece¤iz, yoksa ligimizin vasat
golcüsü gibi mi? Bu sorunun cevab›,
Fenerbahçe’nin kupaya mesafesini de
büyük ölçüde belirleyecek.
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Serkan Balc›
Orta Saha

Do¤um Tarihi
22.08.1983 

Boyu: 1.73 m.
Kilosu: 74 kg.

Rigobert Song
Defans

Do¤um Tarihi
01.07.1976

Boyu: 1.83 m.
Kilosu: 76 kg.

Egemen Korkmaz
Defans

Do¤um Tarihi
03.11.1983 

Boyu: 1.83 m.
Kilosu: 80 kg.

Giray Kaçar
Defans

Do¤um Tarihi
15.03.1985 

Boyu: 1.89 m.
Kilosu: 82 kg.

Hrvoje Cale
Defans

Do¤um Tarihi
04.03.1985 

Boyu: 1.84 m.
Kilosu: 76 kg.

Ferhat Öztorun
Defans

Do¤um Tarihi
06.05.1987 

Boyu: 1.76 m.
Kilosu: 73 kg.

Engin Baytar
Orta Saha 

Do¤um Tarihi
11.07.1983 

Boyu: 1.76 m.
Kilosu: 70 kg.

Selçuk ‹nan
Orta Saha

Do¤um Tarihi
10.02.1985 

Boyu: 1.82 m.
Kilosu: 74 kg.

Ceyhun Gülselam
Orta Saha

Do¤um Tarihi
25.12.1987 

Boyu: 1.92 m.
Kilosu: 88 kg.

Sezer Badur
Orta Saha

Do¤um Tarihi
20.06.1984 

Boyu: 1.81 m.
Kilosu: 76 kg.

Gustavo Colman
Orta Saha

Do¤um Tarihi
18.04.1985 

Boyu: 1.75 m.
Kilosu: 72 kg.

Drago Gabriç
Orta Saha

Do¤um Tarihi
27.09.1986 

Boyu: 1.76 m.
Kilosu: 68 kg.

‹brahima Yattara
Forvet

Do¤um Tarihi
03.06.1980 

Boyu: 1.75 m.
Kilosu: 67 kg.

Murat Tosun
Forvet

Do¤um Tarihi
26.02.1984 

Boyu: 1.82 m.
Kilosu: 76 kg.

Burak Y›lmaz
Forvet

Do¤um Tarihi
15.07.1985 

Boyu: 1.88 m.
Kilosu: 77 kg.

Umut Bulut
Forvet

Do¤um Tarihi
15.03.1983 

Boyu: 1.84 m.
Kilosu: 75 kg.

Teofilo Gutierrez
Forvet

Do¤um Tarihi
17.05.1985 

Boyu: 1.78 m.
Kilosu: 70 kg.

Alanzinho
Forvet

Do¤um Tarihi
22.02.1983 

Boyu: 1.66 m.
Kilosu: 62 kg.
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Onur R. K›vrak
Kaleci

Do¤um Tarihi
01.01.1988

Boyu: 1.87 m.
Kilosu: 74 kg.

Tony Sylva
Kaleci 

Do¤um Tarihi
17.05.1975

Boyu: 1.85 m.
Kilosu: 77 kg.

Tolga Zengin
Kaleci 

Do¤um Tarihi
10.10.1983

Boyu: 1.92 m.
Kilosu: 81 kg.
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Volkan Demirel
Kaleci

Do¤um Tarihi
27.10.1981

Boyu: 1.91 m.
Kilosu: 92 kg.

Volkan Babacan
Kaleci 

Do¤um Tarihi
11.08.1988

Boyu: 1.92 m.
Kilosu: 86 kg.

F. Mert Günok
Kaleci 

Do¤um Tarihi
01.03.1989

Boyu: 1.92 m.
Kilosu: 86 kg.

Gökhan Gönül
Defans

Do¤um Tarihi
04.01.1985

Boyu: 1.74 m.
Kilosu: 73 kg.

Önder Turac› 
Defans 

Do¤um Tarihi
14.07.1981 

Boyu: 1.86 m.  
Kilosu: 79 kg.

Bekir ‹rtegün
Defans

Do¤um Tarihi
20.04.1984

Boyu: 1.86 m.
Kilosu: 76 kg.

Diego Lugano 
Defans 

Do¤um Tarihi
02.11.1980 

Boyu: 1.88 m.
Kilosu: 82 kg.

Fabio Bilica
Defans  

Do¤um Tarihi
14.01.1979  

Boyu: 1.87 m. 
Kilosu: 80 kg. 

Andre Santos
Mevkii: Defans

D. Tarihi:
08.03.1983

Boyu: 1.80 m.
Kilosu: 82 kg.

Mehmet Topuz
Orta Saha

Do¤um Tarihi
07.09.1983

Boyu:1.81 m.
Kilosu: 73 kg.

Selçuk fiahin
Orta Saha 

Do¤um Tarihi
31.01.1981 

Boyu: 1.87 m.
Kilosu: 81 kg.

Deniz Bar›fl
Orta Saha 

Do¤um Tarihi
02.07.1977  

Boyu: 1.84 m. 
Kilosu: 79 kg. 

Emre Belözo¤lu
Orta Saha

Do¤um Tarihi
07.09.1980

Boyu: 1.71 m.
Kilosu: 68 kg.

Cristian Baroni
Orta Saha

Do¤um Tarihi
25.06.1983

Boyu: 1.83 m.
Kilosu: 78 kg.

Gökçek Vederson
Defans

Do¤um Tarihi
22.07.1980 

Boyu: 1.78 m.
Kilosu:76 kg.

Özer Hurmac›
Orta Saha

Do¤um Tarihi
20.11.1986

Boyu: 1.74 m.
Kilosu: 70 kg.

Alex de Souza
Orta Saha 

Do¤um Tarihi
14.09.1977  

Boyu: 1.75 m. 
Kilosu: 73 kg.

Deivid de Souza
Forvet

Do¤um Tarihi
22.10.1979 

Boyu: 1.80 m.
Kilosu: 73 kg. 

Gökhan Ünal
Forvet

Do¤um Tarihi
23.07.1982

Boyu: 1.84 m.
Kilosu: 80 kg. 

Semih fientürk
Forvet 

Do¤um Tarihi
29.04.1983 

Boyu: 1.83 m.
Kilosu: 78 kg. 

Daniel Güzia
Forvet

Do¤um Tarihi
17.08.1980 

Boyu: 1.80 m.
Kilosu: 80 kg.
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Stat

upa finali, tarihinde ikinci kez
Güneydo¤u’da sahneleniyor.
‹lki 1962-63 sezonunda
organize edilen Türkiye
Kupas›’n›n finalleri, uzunca
bir süre iki maç üzerinden
oynand›. Dolay›s›yla finalin

yerini, finale ç›kan tak›mlar
belirledi. Genellikle finallerin bir
aya¤›nda ‹stanbul tak›mlar›

bulundu¤u için içinden deniz geçen
flehir her daim final gördü
denilebilir. Bu arada di¤er ayakta da
a¤›rl›kl› olarak ‹zmir tak›mlar› yer
ald›. Gerçi ‹stanbul tak›mlar›n›n
bulunmad›¤› finaller de oynanmad›
de¤il. ‹zmir-Eskiflehir, Eskiflehir-
Bursa, Ankara-‹zmir,  Sakarya-
Samsun merkezli, iki ayakl› finaller
de izledik. Trabzonspor’un lige ve

kupaya a¤›rl›¤›n› koydu¤u y›llarda
final flehirlerine do¤al olarak
Trabzon da eklendi. Ancak çift
finalli dönemlerde hiçbir zaman
Trabzon d›fl›nda Ankara’n›n
do¤usuna geçilemedi. 
1999-2000 sezonundan itibaren
kupan›n final statüsünde önemli bir
de¤iflikli¤e gidildi. Art›k finaller tek
maç üzerinden oynanacak,

Güneydo¤u’nun 
gurur abidesi

K
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fianl›urfa GAP Arena
Kupa tarihinde ikinci defa
Güneydo¤u’da bir final maç›
oynanacak. 1999-2000
sezonunda Diyarbak›r’da
organize edilen kupa tarihinin
en gollü finalinden sonra 
bu defa fianl›urfa kenti bir
finale ev sahipli¤i yap›yor.
Üstelik 30 bin kiflilik
tribünlerinin tümü kapal›, 
UEFA standartlar›na uygun,
son derece modern bir statla.

dolay›s›yla Futbol
Federasyonu’nun
belirleyece¤i tarafs›z bir
flehir seçilecekti. F›rsat bu
f›rsat denildi ve statünün
yürürlü¤e girdi¤i ilk sezonda
“Güneydo¤u aç›l›m›”
yap›ld›. Finalin yeri
Diyarbak›r olarak belirlendi. 
O y›l 3 May›s 2001 günü
Galatasaray ile Antalyaspor
aras›ndaki final maç›
Diyarbak›r Atatürk Stad›’nda
oynand›. 
Hem de ne final.
Galatasaray ile Antalyaspor
aras›ndaki maç, kupa
tarihinin en gollü finali
olarak geçti kay›tlara.
Normal süresi 2-2 biten
maç, uzatma dakikalar›nda
at›lan 4 golle 5-3
Galatasaray lehine
sonuçlanm›flt›. 
Tarafs›z sahadaki bu ilk
finalin ard›ndan, s›ra her
nedense bir daha ne
Diyarbak›r’a ne de
Güneydo¤u’ya bir daha
gelebildi. 
O tarihten sonra üç kez
Bursa’da, üç kez ‹zmir’de, 
2 kez ‹stanbul’da ve 1 kez
de Antalya’da düzenlendi
kupa finalleri. Ta ki bu
sezona kadar. 
Ve Güneydo¤u, bir kupa
finali için bir kez daha
hat›rland›. Bu defa
Diyarbak›r yerine
fianl›urfa’da oynan›yor final
maç›. Üstelik Fenerbahçe ve
Trabzonspor gibi Türk
futbolunun iki lokomotif
tak›m› aras›nda.  Finale
sahne olacak GAP Arena
Stad› ise böyle bir
organizasyona gerçekten
lây›k olacak özelliklere
sahip. Asl›nda stad›n talihsiz
bir öyküsü var. Temeli 1992
y›l›nda, dönemin
Cumhurbaflkan› Süleyman
Demirel taraf›ndan at›lan 
bir tesisten söz ediyoruz. 
O zamanki planlamaya göre
stad›n 3 y›lda bitirilmesi

hedefleniyordu. Peki, ne
zaman tamamland› dersiniz?
Yaklafl›k 15 y›ll›k
gecikmeyle, 13 Aral›k
2009’da kap›lar›n› futbola
açabildi GAP Arena. 
O tarihte fianl›urfaspor ile
‹skenderun Demirçelikpor
aras›nda oynanan 2. Lig
maç›yla ilk düdük sesi
duyuldu GAP Arena’da… 
‹lk kez kramponlar ezdi
çimlerini. Ve bu stattaki ilk
golü, fianl›urfasporlu Taylan
Eliaç›k, o maç›n 5.
dakikas›nda kaydetti. 
Gelelim stad›n
özelliklerine… 
26 bin 400 metrekarelik
büyüklü¤e ve 
8 parkurlu atletizm pistine
sahip fianl›urfa GAP Arena,
tamam› kapal› olmak üzere 
30 bin kiflilik kapasitesiyle
Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu’nun en büyük stad›
unvan›n› tafl›yor. 
Stad›n çim saha ölçüleri
68x105 metre. 
‹kisi tak›mlar için olmak
üzere toplam 
4 adet soyunma odas›
bulunuyor. 
Stadyum genelinde di¤er
sporlar için de kullan›lmak
üzere toplam 18 soyunma
odas› yer al›yor.
Stadyum, 100 kifli kapasiteli
bas›n toplant› salonuna
sahip. Soyunma odalar›,
koridor boflluklar›, temsilci
ve hakem odalar› gibi tüm
birimler UEFA standartlar›na
uygun infla edildi. 
Güvenlik kontrol odas› ile
TV ve radyo yorumcular›
için özel odas› var. 
Stadyumun tribün
bölüntüleri bariyerlerle
ayr›ld›. Turnikelerin
düzenlenmesi ile seyircilerin
acil bir durumda sahaya
ç›kmas›n› sa¤layacak
merdiven ve kap›lar›n
yap›m› tamamland›.
Stadyumda paratoner ve
engelli tribünü de bulunuyor.
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Kupan›n finalistlerinden
Fenerbahçe, daha önce 
4 kez kazand›¤› kupay›, 
27 y›l aradan sonra bir kez
daha müzesine tafl›mak
istiyor. Sar›-lacivertli tak›m
bu sezonun kupa
yolculu¤unda finale gelene
kadar oynad›¤› 8 maçta 
5 galibiyet, 
1 beraberlik ald› ve
gruplarda Antalyaspor’a,
çeyrek final rövanfl›nda da
Bursaspor’a ma¤lup olarak
2 kez yenildi. Fenerbahçe
bu 8 maçta att›¤› 17 gole
karfl›l›k kalesinde 10 gol
gördü. 8 futbolcunun
paylaflt›¤› gollerin 14’ü
ayakla, 2’si kafayla ve 1’i
de penalt›dan kaydedildi.

Fenerbahçe 5 galibiyetle geldiFenerbahçe 5 galibiyetle geldi

27 y›ld›r kupaya hasret kalan
Fenerbahçe, bu sezon da
organizasyonun favorilerinden
biriydi. Kupaya grup
aflamas›ndan kat›lan 
sar›-lacivertli tak›m, kura
çekiminde Eskiflehirspor,
Antalyaspor, Altay ve
Tokatspor’la birlikte 
A Grubu’nda yer ald›. 
Christoph Daum ve
ö¤rencilerinin ilk s›nav› 

fiükrü Saraco¤lu - 23 Aral›k 2009
Hakemler
Özgüç Türkalp, Muharrem Y›lmaz, Mehmet Metin 
Fenerbahçe
Volkan Babacan-Bekir, Lugano, Bilica, Dos Santos-
Mehmet Topuz (Ali dk. 72), Deniz (Deivid dk. 61), Cristian,
U¤ur-Özer (Abdülkadir dk. 83), Semih 
Altay
Soner-Yüksel, Yi¤itcan, Onur, Mesut-Alp, Eyüp Hasan 
(Metin dk. 74), Musa Ça¤›ran, Musa Sinan (‹sa dk. 83)-
Burak (fiehmus dk. 61), Cenk Ahmet 
Goller
Özer (dk. 35 ve 78), Mehmet Topuz (dk. 57)

Eskiflehir Atatürk Stad› - 10 Ocak 2010 
Hakemler
Cüneyt Çak›r, Nihat M›zrak, Mustafa ‹spiro¤lu 
Eskiflehirspor
Ivesa-Koray, Nadareviç, Sezgin, Volkan-Burak Y›lmaz 
(Rag›p dk. 72), Bülent Ertu¤rul (Bülent Kocabey dk. 62), 
Alper, Do¤a-Adem (Erkan Zengin dk. 63), Ümit 
Fenerbahçe
Volkan Demirel-Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Dos Santos
(Deniz dk. 83)-Deivid, Emre (Selçuk dk. 67), Cristian, Özer
(Vederson dk. 74)-Alex, Mehmet Topuz 
Gol
Alex (dk. 59 penalt›dan)

23 Aral›k 2009 günü fiükrü Saraco¤lu
Stad›’nda Altay karfl›s›ndayd›. 
Bank Asya 1. Lig temsilcisi rakibi
karfl›s›nda baz› as oyuncular›n›
dinlendiren Fenerbahçe, sonuca fazla
zorlanmadan gitti. 35. dakikada U¤ur
Boral’›n ortalad›¤› topu Mehmet
Topuz kafayla indiriyor, Özer
Hurmac›, kontrol etti¤i topu düzgün
bir vuruflla a¤lara gönderiyordu. 
‹lk yar› Fenerbahçe’nin 1-0
üstünlü¤üyle sona erdi.

57. dakikada Dos Santos’un pas›yla
ceza alan› önünde topla buluflan
Mehmet Topuz sert bir vuruflla fark›
ikiye ç›kar›rken, 78’de bir kez daha
Özer Hurmac› sahne al›yor ve
yerden bir vuruflla maç›n skorunu 
3-0 olarak belirliyordu. Grubun
di¤er maç›nda Antalyaspor,
Eskiflehirspor’u 1-0 yenmifl ve ilk
haftan›n lideri averajla Fenerbahçe
olmufltu. 
Sar›-lacivertli tak›m, ikinci maç›nda

Fenerbahçe - Altay: 3-0 Eskiflehirspor - Fenerbahçe: 0-1



Eskiflehirspor’la deplasmanda karfl›
karfl›ya geldi. 10 Ocak 2010 günü
oynanan maç, Eskiflehirspor aç›s›ndan
da son flans niteli¤ini tafl›yordu.
Rakibinin gücünün fark›nda olan
Fenerbahçe, bu maça ideal kadrosuyla
ç›km›flt›. ‹lk yar›da Eskiflehirspor net
pozisyonlara girse de kaleci Volkan
Demirel günündeydi ve rakiplerine 
gol izni vermemiflti. 
Maç›n 56. dakikas›nda Eskiflehirspor
büyük bir hata yap›yor ve bu hatan›n
bedelini de kalesinde gördü¤ü golle
ödüyordu. Kaleci Ivesa’n›n aya¤›nda
fazla tuttu¤u topu kapan Alex, Özer
Hurmac›’y› görüyor, Ivesa da çareyi
Özer’i düflürmekte buluyordu.
Fenerbahçe’nin bu pozisyonda
kazand›¤› penalt›y› gole çevirmek, 
Alex için hiç de zor olmam›flt›: 1-0. 
‹kinci grup maç›n› da kazanarak ikide
iki yapan ve liderli¤i bu kez puan
fark›yla sürdüren Fenerbahçe, üçüncü
maç›nda 2. Lig temsilcisi Tokatspor’u
a¤›rlad›. 13 Ocak 2010 günü fiükrü

Saraco¤lu Stad›’nda oynanan
maç, hiç de beklendi¤i gibi
kolay geçmedi. Üstelik
Fenerbahçe bu karfl›laflmay›
ciddiye ald›¤›n› sahaya ç›kan 
on biriyle de göstermiflti. 
Sar›-lacivertliler kaleci Volkan
Demirel d›fl›nda ideal
kadrosuyla sahadayd› ve
gruplardaki üçüncü maçlar›n›
da kazanarak ifli garantiye
almak istiyordu. Tokatspor ise
fiükrü Saraco¤lu Stad› gibi
önemli bir futbol merkezinde
teslim olmak de¤il oyun
oynamak niyetindeydi. Nitekim
19. dakikada Fenerbahçe
savunmas›n›n aras›nda boflluk
bulan Arif, yaklafl›k 30 metreden
yapt›¤› vuruflla Tokatspor’u 1-0 öne
geçiriyordu. Ancak Kad›köy’deki flok
fazla uzamad›. 26’da Vederson’un
soldan ceza alan›na yapt›¤› ortayla
buluflan kaptan Alex, skor tabelas›na
eflitli¤i kafas›yla getirdi: 1-1. 
‹kinci yar›ya h›zl› bafllayan bu defa
Fenerbahçe’ydi. 48’de Mehmet Topuz,
kaleciden dönen flutunu iyi takip ediyor
ve ikinci vuruflta a¤lar› görüyordu: 2-1.
Ancak Tokatspor’un sürprizleri henüz
sona ermifl de¤ildi. 51’de Abdullah sol
çaprazda karfl› karfl›ya kald›¤› Volkan
Babacan’› avl›yor ve tabelaya bir kez
daha eflitlik geliyordu: 2-2. 
Maç Fenerbahçe aç›s›ndan bir “karizma
meselesi” haline gelmiflti art›k. 57’de
Mehmet Topuz’un pas›yla savunman›n
arkas›nda buluflan Güiza hem karizmay›
kurtar›yor hem de Fenerbahçe’nin
gruptan ç›k›fl belgesine imzas›n›
at›yordu: 3-2. 
18 Ocak günü Antalya deplasman›nda
oynanacak son maç Fenerbahçe
aç›s›ndan sadece prestij anlam›n›

tafl›yordu. Antalyaspor için ise çok daha
fazlas›yd›. K›rm›z›-beyazl›lar, 5 puanla
geldikleri son haftada Fenerbahçe’yi
yenmek ve Eskiflehirspor-Tokatspor
maç›n›n
sonucundan
ba¤›ms›z olarak
gruptan ç›kmak
istiyordu. 
Grup maçlar›n›n
en gollü iki
maç›ndan birisi
oynand›
Antalya’da.
17’de Dos
Santos’un
ortalad›¤› topu
Alex a¤lara
gönderip
Fenerbahçe’yi 
1-0 öne
geçiriyor, dört
dakika sonra
Tita’n›n
kulland›¤›
serbest at›flta
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Goller Nas›l At›ld›
Ayakla 14
Kafayla 2
Penalt› 1

Kupan›n Golcüleri
Alex de Souza 4
Daniel Güiza 4
Özer Hurmac› 3
Mehmet Topuz 2
Andre Santos 1
Diego Lugano 1
Semih fientürk 1
Deivid de Souza 1

Gollerin Da¤›l›m›
Periyot Gol
0-15 -
16-30 4
31-45 4
46-60 4
61-75 2
76-90 3

Atatürk Olimpiyat Stad›, 13 Ocak 2010
Hakemler
Abdullah Y›lmaz, Erdinç Sezertam, Serdar Diyadin 
Fenerbahçe
Volkan Babacan-Bekir, Lugano, Bilica, Vederson-Mehmet Topuz 
(Ali dk. 63), Cristian, Özer (Deivid dk. 83), U¤ur-Alex 
(Selçuk dk. 63), Güiza 
Tokatspor
Ergin-Gökalp (Aflk›n dk. 61), Fatih, fiahin, Kerem-Taner, 
Ogün, fiamil (Ersan dk. 77), Abdullah (Yasin dk. 69)-Yaflar, Arif 
Goller
Arif (dk. 19), Alex (dk. 25), Mehmet Topuz (dk. 48), 
Abdullah (dk. 50), Güiza (dk. 56) 

Antalya Atatürk Stad› - 18 Ocak 2010
Hakemler
Özgür Yankaya, Tar›k Ongun, Aleks Taflç›o¤lu 
Antalyaspor
Ömer-Erhan, Yalç›n, Batak, Orhan Ak-Sedat (Korhan dk. 70),
Ertu¤rul (Veysel dk. 86), Jedinak, Tita (Fatih Ceylan dk. 65)-
Necati, Djiehoua 
Fenerbahçe
Mert-Bekir, Lugano, Bilica, Dos Santos-Ali Bilgin (Vederson dk. 70),
Selçuk, Emre, U¤ur (Gökhan Ünal dk. 70)-Alex (Özer dk. 46), Güiza 
Goller
Alex (dk. 17), Yalç›n (dk. 21), Necati (dk. 50), 
Djiehoua (dk. 65 ve dk. 88), Özer (dk. 72), Güiza (dk. 80)  

Fenerbahçe - Tokatspor: 3-2 Antalyaspor - Fenerbahçe: 4-3
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fiükrü Saraco¤lu Stad› - 4 fiubat 2010
Hakemler
Hüseyin Göçek, Serkan Gençerler, ‹smail fiencan 
Fenerbahçe
Volkan Demirel-Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Dos Santos-
Özer, Cristian, Emre (Selçuk dk. 65), U¤ur (Vederson dk. 36)-
Alex, Semih (Gökhan Ünal dk. 72) 
Bursaspor
Ivankov-Ali, Ömer, Zapotocny (‹brahim dk. 46), Mustafa Keçeli-
Turgay, Kirita, Bekir Ozan (Iglesias dk. 65), Ozan-Ergic, Sercan
(Volkan dk. 30) 
Goller
Dos Santos (dk. 22), Lugano (dk. 25), Semih (dk. 40) 

Bursa Atatürk Stad› - 11 fiubat 2010
Hakemler
Cüneyt Çak›r, Bahad›r Duran, Alpaslan Dedefl 
Bursaspor
Ivankov-Ali, ‹brahim, Zapotocny, Mustafa-Volkan, Bekir Ozan,
Hüseyin, Ozan ‹pek-Turgay, Iglesias (Sercan dk. 63) (Batalla dk. 88) 
Fenerbahçe
Volkan Demirel-Gökhan Gönül, Bilica (Emre dk. 46), Önder,
Vederson-Bekir, Deniz, Selçuk, Dos Santos-Güiza 
(Semih dk. 89), Gökhan Ünal (Alex dk. 70) 
Goller
Iglesias (dk. 18), Ivankov (dk. 32 penalt›dan), Turgay (dk. 64),
Güiza (dk. 88) 

ceza sahas› içinde topu iyi takip
eden Yalç›n skoru dengeliyor ve 
ilk yar› 1-1 sona eriyordu. 
Gol ziyafetinin ana mönüsü ikinci
yar›ya saklanm›flt›. 
51’de Tita’n›n ara pas›yla buluflan
Necati, genç kaleci Mert’le karfl›
karfl›ya kald›¤› pozisyonda plaseyi
yap›yor, Antalyaspor’u 2-1 öne
geçiriyordu. 65’te yine Tita’n›n
pas›nda yine Necati topu kalecinin
üzerinden afl›r›yor, Djiehoua çizgi
üzerinde dokunuyor ve skoru 3-1
yap›yordu. 
fiimdi söz söyleme s›ras›
Fenerbahçe’deydi. 73’te Özer ceza
sahas› önünde bulufltu¤u topu çok
sert bir flutla a¤lara gönderiyor,
80’de Gökhan Gönül’ün ceza
sahas›na girip ortaya ç›kard›¤› topu
Güiza gole çeviriyor ve tabelaya
eflitlik skoru as›l›yordu: 3-3. 

Ancak futbolseverlerin görece¤i bir
gol daha vard›. 88’de Korhan’›n ara
pas›yla buluflan Djiehoua kendisinin
ikinci, tak›m›n›n dördüncü golünü
Fenerbahçe a¤lar›na yolluyor ve
skoru 4-3 olarak belirliyordu. 
Lâkin bu yenilgi Fenerbahçe’nin
gruptan lider ç›kmas›n›
engellememiflti. Çeyrek finaldeki
rakip ise sezonun flafl tak›m›
Bursaspor’du. ‹lk randevu 4 fiubat
2010 günü Kad›köy’de gerçekleflti.
Herkesin çok zorlu bir 90 dakikaya
haz›rland›¤› maç hiç de umuldu¤u
gibi geçmedi. Fenerbahçe arka
arkaya ataklarla Bursaspor’u
bunalt›yor, konuk ekip bir türlü
kontrolü eline geçirip de oyunu
yönlendirme f›rsat› bulam›yordu.
Fenerbahçe’nin atak sa¤ana¤› 22’de
semeresini verdi. Alex’in ceza alan›
d›fl›ndan kulland›¤› serbest vuruflta

yan direkten dönen
topu iyi takip eden
Dos Santos düzgün
bir vuruflla
Fenerbahçe’yi öne
geçirdi: 1-0. 
25’te hücuma ç›kan
Lugano, Semih’i
topla buluflturuyor,
bu oyuncunun
vuruflunda
Ivankov’dan dönen
topu yine Lugano
ceza alan› içinde
gelifline bir vuruflla
a¤lara yolluyordu:
2-0. Fenerbahçe
kendisinin bile
beklemedi¤i bir
flekilde henüz yar›m
saat dolmadan çok
avantajl› bir skoru

elde etmiflti ve art›k daha rahat
oynuyordu. 40. dakikada Özer’in
ceza alan›na afl›rtt›¤› topa Alex’le
birlikte yükselen Mustafa Keçeli’nin
kafa vuruflunda, top ceza alan›
içindeki Semih’in önüne düflüyor,
golcü oyuncu topu a¤lara
göndermekte zorlanm›yordu.
3-0 ayn› zamanda ilk yar›n›n da
skoruydu. 
Fenerbahçe bu skorun getirdi¤i
moral üstünlükle ikinci yar›da da
daha fazla pozisyona giren taraft›.
Ancak bu 45 dakikada gol sesi
ç›km›yor, top çizgiyi geçmeye en
fazla yaklaflt›¤› pozisyonda, yani son
dakikada Gökhan Ünal’›n aya¤›ndan
direkten dönüyor ve maç 3-0 sona
eriyordu. Bursa’da oynanacak
rövanfl maç›n›n formaliteden öteye
geçemeyece¤i konusunda kimsenin
flüphesi kalmam›flt›. Ancak

Fenerbahçe - Bursaspor: 3-0 Bursaspor - Fenerbahçe: 3-1



fiükrü Saraco¤lu - 24 Mart 2010
Hakemler
Abdullah Y›lmaz, Cem Satman, Alper Ulusoy 
Fenerbahçe
Volkan Demirel-Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Dos Santos-
Mehmet Topuz, Selçuk, Emre (Deivid dk. 25), 
Özer (Vederson dk. 73)-Alex, Güiza (Gökhan Ünal dk. 85) 
Manisaspor
Orkun-Güven, Kalabane, Limeira, Momha-Mehmet Nas 
(Yi¤it ‹ncedemir dk. 60), Mehmet Güven, Nizamettin-Yi¤it Göko¤lan,
Ergin (Isaac dk. 51), Simpson (Dilaver dk. 70)
Goller
Güiza (dk. 31), Deivid (dk. 33)

Manisa 19 May›s Stad› - 13 Mart 2010
Hakemler
Aytekin Durmaz, Serkan Akarca, ‹smail fiencan  
Manisaspor
Bulut-Ferhat, Hüseyin, Burak, Momha-Mehmet Nas, Yi¤it ‹ncedemir,
Nizamettin (Mehmet Güven dk. 71)-Güven, Isaac (Ergin dk. 74),
Simpson (Dilaver dk. 81)
Fenerbahçe
Volkan Demirel-Deniz, Lugano, Bekir, Dos Santos (Deivid dk. 77)-
Mehmet Topuz, Selçuk, Emre (Özer dk. 71), Vederson-Alex, 
Gökhan Ünal (Güiza dk. 81) 
Goller
Güven (dk. 16), Alex (dk. 65) 

Bursaspor hiç de kolay lokma
olmad›¤›n› gösterecekti. 11 fiubat’taki
rövanfl maç›nda Fenerbahçe baz› as
oyuncular›n› dinlendirmeyi
düflünmüfltü. Alex ve Emre’nin kulübede
oturdu¤u maç, hiç de Fenerbahçelilerin
bekledi¤i gibi geliflmeyecekti. 
18. dakikada Volkan’›n ortalad›¤› topu
Iglesias kafayla filelere gönderiyor ve 
1-0’l›k skor Bursaspor’un içinde bir
“acaba” ›fl›¤› yak›yordu. 30’da Volkan,
Bilica’n›n müdahalesiyle yerde kal›yor,
hakemin verdi¤i penalt›y› Bursaspor
kalecisi Ivankov gole çeviriyordu: 2-0.
Art›k Bursa Atatürk Stad›’ndaki atmosfer
çok daha s›cakt›. 45’te Volkan Demirel
mutlak bir golü önlüyor ve ilk yar›n›n 
2-0 bitmesini sa¤l›yordu. ‹kinci yar›n›n
bafl›nda Emre sahadayd› ve Daum
pabucun pahal› oldu¤unu anlam›fl
görünüyordu. Yine de 64’te golü bulan
taraf Bursaspor olmufltu. Zapotocny’nin
pas›yla buluflan Turgay, Volkan
Demirel’i de çal›mlayarak skoru 3-0’a
getiriyordu. Bursaspor, maç› uzatmaya
tafl›yacak skoru yakalam›flt› ve art›k geri
kalan dakikalara kalpler dayanmazd›.
Daum 70’te Alex’i de sahaya sürüyor,
yine de pozisyonlar› bulan taraf
Bursaspor oluyordu. Herkesin “Maç
art›k uzatmalara gidecek” dedi¤i
dakikalarda Fenerbahçe’nin y›ld›zlar›
yapaca¤›n› yap›yor, Alex’in pas›nda
Güiza’n›n golü, Fenerbahçe’yi yar›
finale tafl›yordu. 
Art›k s›ra yar› finale gelmiflti ve rakip
Manisaspor’du. Ligde zor günler
yaflayan Manisaspor. Ege ekibi, 
24 Mart’ta Kad›köy’de oynanan ilk
maça da herhalde bu düflünceyle daha
çok yedek a¤›rl›k bir kadroyla
ç›k›yordu. Fenerbahçe’nin ilk golü ise
alt›n tepside bir ikram gibi geliyordu.
31. dakikada Manisaspor kalecisi

Orkun’un verdi¤i pas› iyi de¤erlendiren
Güiza, topu bofl kaleye atmakta
zorlanm›yordu: 1-0. 
33’te ise Andre Santos’un soldan
ortas›nda iyi yükselen Deivid topu
kafayla a¤lara göndererek maç›n
skorunu belirliyordu: 2-0. 
Rövanfl 23 Nisan günü Manisa’da
oynand›. 2-0 Fenerbahçe için çok
avantajl› bir skordu ancak çeyrek
finaldeki Bursaspor maç› da
haf›zalardaki tazeli¤ini koruyordu.

Manisaspor’un 15. dakikada Güven’le
att›¤› gol de Fenerbahçelilerin
endiflelerini art›rm›flt›. Ancak
Manisaspor, gününde olmayan
Fenerbahçe karfl›s›nda tempoyu
yükseltecek, oyunu rakibinin sahas›na
y›kacak güçte de¤ildi. Yine de Isaac ve
Güven’le iki önemli pozisyon bulmufl,
ancak de¤erlendirememifllerdi. 
64’te Alex, tek kiflilik flovuyla sahneye
ç›kt› ve skoru 1-1’e getirerek ifli bitirdi.
Fenerbahçe art›k finaldeydi.

21

Fenerbahçe - Manisaspor: 2-0 Manisaspor - Fenerbahçe: 1-1



22

Fi
n
al

 Y
o
lc

u
lu

¤u
Kupada 13. finalini
oynayacak Trabzonspor, 
8. zaferine ulaflmay› istiyor.
Bordo-mavili tak›m, bu
sezon finale gelene kadar
kupada oynad›¤› 8 maçta 
5 galibiyet, 1 beraberlik ald›
ve gruplarda Galatasaray’a,
yar› final rövanfl›nda da
Antalyaspor’a ma¤lup
olarak 2 kez yenildi.
Trabzonspor bu 8 maçta
att›¤› 15 gole karfl›l›k
kalesinde sadece 5 gol
gördü. 9 futbolcunun
paylaflt›¤› gollerin 12’si
ayakla, 2’si kafayla ve 1’i
de penalt›dan kaydedildi.
Trabzonspor en fazla golü
maçlar›n son 15 dakikal›k
periyodunda buldu.

Zorlu bir yoldan geçtiZorlu bir yoldan geçti

G ünün finalistlerinden
Trabzonspor da t›pk›
Fenerbahçe gibi kupa
yolculu¤una grup aflamas›ndan
bafllad›. Ancak Trabzonspor’un
grubu aç›k söylemek gerekirse
en zorlusuydu. Galatasaray ve
Trabzonspor’un bir arada yer
ald›¤› bir gruptan söz ediyoruz.
Ankaragücü gibi “kupa tak›m›”
olarak bilinen bir ekibi de bu
gruba ekledi¤inizde, zorluk

Ali Sami Yen Stad› 23 Aral›k 2009
Hakemler
F›rat Ayd›nus, Bahattin Duran, Alpaslan Dedefl 
Galatasaray
Aykut-Sabri (Linderoth dk. 80), Emre Afl›k, Servet, Alparslan
(Berkin dk. 75)-Bar›fl, Mustafa Ayhan-Ayd›n (Çetin dk. 89), 
Arda, Caner 
Trabzonspor
Onur-Ömer (Umut dk. 46), Song (Tjikuzu dk. 82), Giray, 
Cale-Serkan, Selçuk, Ceyhun, Gabriç (Engin dk. 65)-
Alanzinho, Gökhan 
Goller
Caner (dk. 40), Arda (dk. 47), Song (dk. 54)

Avni Aker Stad› - 9 Ocak 2010
Hakemler
Fethi Serkan Koçak, Engin Erdem, Serkan Olguncan 
Trabzonspor
Onur-Ömer, Giray, Egemen, Ferhat-Selçuk 
(Colman dk. 46), Sezer, Serkan, Engin (Cale dk. 73)-
Umut, Gökhan (Alanzinho dk. 50)  
Denizli Belediyespor
O¤uz-Ersin, Cengiz, Fatih Y›lmazlar, Ahmet-Salih, Cem (Ali dk.
57), Burak, Bar›fl (Hakan dk. 63)-Fatih (Hasan dk. 73), ‹smail 
Goller
Serkan Balc› (dk. 3), Gökhan Ünal (dk. 6), Umut (dk. 43,
61 ve 82), Engin (dk. 46) 

derecesi anlafl›l›yor san›r›m. 
Grubu tamamlayan di¤er iki tak›ma
gelince, onlar da Orduspor ve
Denizli Belediyespor’du. 
Trabzonspor’un ilk maç› adeta bir
“kupa finali” niteli¤indeydi. 
23 Aral›k 2009 günü oynanan
maçta Galatasaray ile Trabzonspor
Ali Sami Yen Stad›’nda karfl› karfl›ya
geldi. Galatasaray zor bir dönem
geçiriyordu ve neredeyse sahaya
sürecek oyuncu bulamam›flt›.

Trabzonspor ise yeni teknik
direktörü fienol Günefl yönetiminde
ideal kadrosuyla kupaya iyi bir
bafllang›ç yapmay› amaçl›yordu.
Ancak sahadaki tablo kâ¤›t
üzerindeki gibi olmad›. Genç ve
yedek oyuncular›n a¤›rl›kta oldu¤u
Galatasaray kadrosu, daha diri ve
istekli görünüyordu. Zaten ilk yar›da
girilen gol pozisyonlar›ndaki
Galatasaray üstünlü¤ü de bunun
göstergesiydi. 

Galatasaray - Trabzonspor: 2-1 Trabzonspor - Denizli Bel: 6-0



40. dakika oynan›rken, Bar›fl’›n pas›yla
sa¤ kanattan hareketlenen Arda’n›n
ortalad›¤› topa Caner arka direkte adeta
uçarak kafay› vuruyor ve tak›m›n› 1-0
öne geçiriyordu. 
Galatasaray ikinci yar›ya da kald›¤›
yerden bafllad›. 47’de sa¤dan Sabri’nin
ortalad›¤› topa ön direkte plase bir vurufl
yapan Arda fark› ikiye ç›kard›: 2-0. 
‹ki farkl› skor Trabzonspor’u kendine
getirmifl gibiydi. Biraz da Galatasaray’›n
skoru koruma düflüncesiyle geriye
yaslanmas›ndan faydalanan 
bordo-mavililer, 54’te fark› bire indirdi.
Selçuk’un kulland›¤› serbest vuruflta
kimsenin dokunamad›¤› topa arka
direkte ayak koyan Song, skoru 2-1’e
getirmiflti. Ancak iki tak›m›n kalan
dakikalardaki çabalar›, sonucu
de¤ifltirmiyor ve grubun finalini
Galatasaray kazan›yordu. 
Trabzonspor, bu yenilginin tesellisini
bulmakta gecikmedi. 9 Ocak 2010
günü Avni Aker’in konu¤u Denizli
Belediyespor’du. Grubun en zay›f
halkas› karfl›s›nda Trabzonspor hem

moralini hem de averaj›n› düzeltecekti.
3. dakikada Engin’in asistiyle gol
perdesini Serkan aç›yor, 6’da bu kez
Serkan’›n ortalad›¤› topu Gökhan Ünal
Denizli Belediyespor a¤lar›na
gönderiyordu: 2-0. Devrenin bitimine
iki dakika kala Sezer’in soldan
ç›kard›¤› topu a¤lara yollayan Umut
Bulut ilk yar›n›n skorunu 3-0 olarak
belirliyordu. ‹kinci yar› da yine golle
bafllad›. 45’te Engin Baytar, 61 ve 83’te
Umut Bulut’un golleri Trabzonspor’a
grup maçlar›n›n en farkl› skorunu
getiriyordu.  
Ancak bu galibiyetin bir anlam
kazanmas› için 14 Ocak 2010 günü
Baflkent deplasman›nda oynanan
Ankaragücü maç›n›n da kazan›lmas›
gerekiyordu. Çünkü Ankaragücü de
t›pk› Trabzonspor gibi 3 puandayd› ve
kazanan tak›m bir ad›m öne ç›kacak,
belki de di¤erinin flans›n› tüketecekti. ‹ki
tak›m›n birbirini tartt›¤› ilk yar› golsüz
ve neredeyse pozisyonsuz tamamland›.
‹kinci yar›da ise sahada daha etkili ve
ne yapt›¤›n› bilen bir Trabzonspor vard›. 
53’te Colman’›n ak›l dolu ara pas›nda
kaleciyle karfl› karfl›ya kalan Alanzinho,
topu daha uygun durumdaki Umut’a
ç›kar›yor, Trabzonspor’un golcüsüne de
bofl a¤lar› havaland›rmak kal›yordu: 1-0.
Ankaragücü’nün beraberli¤i bulabilmek
için yüklendi¤i dakikalarda
Trabzonspor’u rahatlatan gol
Alanzinho’dan geldi. 68’de yine
Colman’›n ara pas›yla buluflan
Alanzinho, ceza alan›na girdikten sonra
çal›mlarla Baki’den kurtuluyor ve
kalecinin üzerinden afl›rtma bir vuruflla
skoru belirliyordu: 2-0. 
Bu galibiyet Trabzonspor’un gruptan
ç›k›fl kap›s›n› da aralam›flt›. 
27 Ocak günü Avni Aker’de oynanan
Orduspor maç›nda elde edilecek bir

beraberlik Trabzonspor’un gruptan ç›k›fl
anahtar› olacakt›. Ancak o gün kardan
temizlenen Avni Aker Stad›’n›n zemini
gerçek bir balç›k tarlas›na dönüflmüfltü
ve b›rak›n futbol
oynamay›,
yürümek bile
neredeyse
imkâns›zd›.
Böyle bir
ortamda
bafllayan maçta
topu daha çok
havaya
kald›rarak
oynamay› seçen
ve pozisyona
giren taraf
Trabzonspor’du
ama golü bulan
Orduspor
olmufltu. 39’da
Musa’n›n 
sa¤ kanattan
kulland›¤›
kornerden gelen
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Goller Nas›l At›ld›
Ayakla 12
Kafayla 2
Penalt› 1

Kupan›n Golcüleri
Umut Bulut 6
Alanzinho 2
Rigobert Song 1
Serkan Balc› 1
Gökhan Ünal 1
Engin Baytar 1
Gustavo Colman 1
Hrvoje Cale 1
Giray Kaçar 1

Gollerin Da¤›l›m›
Periyot Gol
0-15 2
16-30 -
31-45 3
46-60 3
61-75 3
76-90 4

Ankara 19 May›s Stad› - 14 Ocak 2010
Hakemler
‹lker Meral, Mustafa Emre Eyisoy, Alper Ulusoy 
Ankaragücü
Serkan-Koray (‹lhan dk. 54), Ediz, Baki, Broggi-
Theo Weeks, Cihan, Adem (Semavi dk. 69), Ayd›n-
Metin, Bebbe (Vassell dk. 69) 
Trabzonspor
Onur-Ömer, Giray, Egemen, Cale-Serkan, Colman 
(Ferhat dk. 88), Selçuk, Engin (Ceyhun dk. 89)-
Alanzinho (Sezer dk. 73), Umut 
Goller
Umut (dk. 53), Alanzinho (dk. 68) 

Avni Aker Stad› - 27 Ocak 2010
Hakemler
Koray Gençerler, Mehmet fiahan Y›lmaz, Serkan Çimen 
Trabzonspor
Tolga-Ömer, Giray, Egemen, Ferhat-Serkan, Ceyhun 
(Engin dk. 74), Selçuk, Colman (Teofilo dk. 54)-Alanzinho
(Sezer dk. 84), Umut 
Orduspor
Onur-Taner, Erol, Hakan, Emre-Alaattin, Jerry 
(Emrullah dk. 46), Hüsamettin (Serdar dk. 64), R›za-Musa
(Numan dk. 86), Ponomaryev 
Goller
Hakan (dk. 39), Colman (dk. 41 penalt›dan), Umut (dk. 81)

Ankaragücü - Trabzonspor: 0-2 Trabzonspor - Orduspor: 2-1
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Atatürk Olimpiyat Stad› - 3 fiubat 2010
Hakemler
Özgür Yankaya, Serkan Ok, Ark›n Akgöl 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
Hasagiç-R›zvan, Cesario, Barbosa, Gökhan-Serhat 
(Ekrem dk. 67), Mahmut, Efe-Tevfik (Abdülkadir dk. 60),
Tum (‹brahim dk. 78), ‹skender  
Trabzonspor
Onur-Ömer, Giray, Egemen, Cale-Serkan, Selçuk 
(Ceyhun dk. 64), Colman (Teofilo dk. 46), Engin-
Alanzinho (Sezer dk. 83), Umut 
Goller
Tevfik (dk. 31), Cale (dk. 88)

Yeni Rize Stad› - 10 fiubat 2010
Hakemler
Hüseyin Göçek, Serkan Gençerler, Cemal Bingül 
Trabzonspor
Onur-Ömer, Giray, Song, Cale-Serkan, Selçuk 
(Ceyhun dk. 60), Colman, Engin (Teofilo dk. 85)-
Alanzinho (Sezer dk. 80), Umut 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
Hasagiç- R›zvan, Cesario, Barbosa, Ekrem-Serhat,
Sylla, Gökhan (Ergün dk. 51)-‹skender (Can dk. 81),

Tevfik, ‹brahim Ak›n (O¤uz dk. 66)
Gol
Giray (dk. 40)

topu Hakan kafayla a¤lara
yolluyordu: 1-0. 
Trabzonspor’un cevab› ise
gecikmedi. 41’de Colman, Jerry ile
girdi¤i ikili mücadelede kendini
yerde bulunca, hakem penalt›
noktas›n› gösterdi. At›fl› kullanan
Colman ilk yar›n›n skorunu 1-1
olarak belirledi. ‹kinci yar›da daha
net pozisyonlar bulan Orduspor,
R›za ile direkten dönüyor, buna
karfl›l›k 81’de Teofilo’nun kafayla
indirdi¤i topu Umut a¤lara
yollayarak skoru belirliyordu: 2-1. 
Trabzonspor’un çeyrek finaldeki
rakibi ‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor’du. ‹lk maç 3 fiubat

2010 günü ‹stanbul’daki Atatürk
Olimpiyat Stad›’nda oynand›. Bu
stat Belediyespor’un eviydi ama
tribündeki misafirlerin say›s› 40 bini
bulmufltu. Trabzonspor, Avni
Aker’de bile ulaflamayaca¤› seyirci
say›s›n›n deste¤iyle daha bask›l›
oynayan taraft›. Ancak ‹stanbul
Büyükflehir Belediyespor da ani
ataklarla Trabzonspor kalesinde
tehlikeli oluyordu. Bu ataklardan
birinde, dakikalar 31’i gösterirken
ilginç bir pozisyon yafland›.
‹skender’in flutunda direkten dönen
top Giray’la Tevfik’in aras›nda
kal›yor, son hamleyi yapan Tevfik
Belediyespor’u 1-0 öne geçiriyordu. 

‹kinci yar›da hiç de¤ilse
beraberli¤i kurtarmak için
yüklenen Trabzonspor, arad›¤›
gole 86. dakikada çok yaklaflt›.
Engin’in kulland›¤› serbest
at›flta topun Barbosa’n›n eliyle
buluflmas›n› hakem penalt›
olarak de¤erlendirdi. Ancak
Umut’un penalt› at›fl›n› kaleci
Hasagiç kurtard›. Bask›s›n›
sürdüren Trabzonspor, arad›¤›
golü iki dakika sonra buldu.
Engin’in kulland›¤› korner
at›fl›nda Umut’un çevirdi¤i
topu alt› pasta kafayla
Belediyespor a¤lar›na gönderen
Cale, skoru 1-1 olarak
belirliyor ve tur ibresini
Trabzonspor’a çeviriyordu. 
10 fiubat’taki rövanfl maç›,
zemini berbat olan Avni
Aker’de de¤il, Yeni Rize
Stad›’nda oynand›. 
Golsüz beraberlik tur için
Trabzonspor’a yetecekti ve
gole öncelikle ihtiyac› olan
taraf konuk ‹stanbul Büyükflehir

Belediyespor’du. Maça h›zl›
bafllayan da beklendi¤i gibi ‹stanbul
ekibi oluyordu. 7’de Gökhan
Süzen’in flutu dire¤e tak›lm›fl, 14’te
yine ayn› futbolcunun flutunda top
az farkla auta ç›km›flt›. 
Bu iki tehlikenin kendine getirdi¤i
Trabzonspor, Alanzinho’nun
sürükledi¤i ak›nlarla Belediyespor
kalesinde tehlikeli olmaya bafllad›.
40. dakikada Selçuk’un kulland›¤›
serbest vuruflta, alt› pas içinde iyi
yükselen Giray, kaleci Hasagiç’in
önünde kafayla dokundu¤u topu
filelere yolluyor ve Trabzonspor’a
tur skorunu getiriyordu. 
Golün ard›ndan iyice rahatlayan ve

Trabzonspor - B. Belediyespor: 1-0B. Belediyespor - Trabzonspor: 1-1



Avni Aker Stad› - 25 Mart 2010
Hakemler
Hüseyin Göçek, Baki Tuncay Akk›n, Serkan Gençerler 
Trabzonspor
Onur-Serkan, Giray, Song, Cale-Selçuk, Ceyhun 
(Teofilo dk. 46), Colman-Burak (Engin dk. 66), Umut,
Alanzinho (Gabriç dk. 88) 
Antalyaspor
Ömer-Erhan, Yalç›n, Batak, Orhan Ak-Ali Zitouni 
(Korhan dk. 75), Jedinak, Ertu¤rul, Tita-Necati 
(Fatih dk. 80), Djiehoua (Veysel dk. 66)
Goller
Alanzinho (dk. 65), Umut (dk. 86)

Antalya Atatürk - 14 Nisan 2010
Hakemler
Yunus Y›ld›r›m, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan
Antalyaspor
Ömer-Kerim, Erhan, Yalç›n, fienol-Sedat (Korhan dk. 69),
Jedinak, Ertu¤rul (Fatih dk. 86),  Tita-Djiehoua 
(Veysel dk. 81), Necati 
Trabzonspor
Onur-Serkan, Giray, Egemen, Cale-Selçuk, Ceyhun 
(Engin dk. 46), Colman-Burak (Gabriç dk. 76), Umut,
Alanzinho (Song dk. 87)
Gol
Djiehoua (dk. 43)

istedi¤i futbolu oynamaya bafllayan
Trabzonspor, Colman, Alanzinho, Song
ve Teofilo ile girdi¤i gol
pozisyonlar›nda kaleci Hasagiç’i
geçmeyi baflaram›yor, ancak 1-0’l›k
galibiyet de bordo-mavili tak›m›n
yar› finale yükselmesine yetiyordu. 
Trabzonspor’un finalle aras›nda flimdi
sadece Antalyaspor kalm›flt›.
Galatasaray’› eleyen ve ligdeki
performans›yla da hiç yabana
at›lamayacak bir tak›md› Antalyaspor.
Yar› finalin ilk maç› 25 Mart 2010 günü
Avni Aker Stad›’nda oynand›.
Trabzonspor’un ilk yar›daki coflkulu
futbolu, Burak, Umut, Colman ve
Alanzinho ile çok say›da pozisyon
getirse de bordo-mavili oyuncular
Antalyaspor’un tecrübeli kalecisi Ömer’i
geçmeyi baflaramad›. ‹lk yar› 0-0 sona
ermifl, ikinci yar›ya ise Antalyaspor
tehlikeli ataklarla bafllam›flt›. Tita’n›n
flutunu genç kaleci Onur kurtar›yor, 
Ali Zitouni’nin vuruflunda ise top az
farkla auta gidiyordu. Trabzonspor için
tehlike çanlar›n›n çalmaya bafllad›¤›
dakikalarda sahneye Alanzinho ç›kt›.
66’da Teofilo’nun pas›nda arka direkte
topla buluflan Brezilyal›, yerden bir
vuruflla kaleci Ömer’i avlamay› 
baflard›: 1-0. 
Bu gol Trabzonspor’u rahatlatm›fl ve
oyunun kontrolünü tamamen eline
geçirmesini sa¤lam›flt›. Özellikle
Alanzinho’nun sürükledi¤i ataklar
Antalyaspor kalesine zor anlar
yaflat›yordu. Bu ataklardan birinde, 
87. dakikada Colman’›n pas›yla sa¤
çaprazda buluflan Umut Bulut maç›n
skorunu 2-0 olarak belirledi.
Trabzonspor, 14 Nisan’daki rövanfla
büyük bir avantajla ç›kacakt›. 
Ancak Antalyaspor, finalden umudunu
kesmifl de¤ildi. Bunu da 14 Nisan günü

oynanan maçta ortaya koydu.
Trabzonspor’un daha çok duran toplarla
gol arad›¤› rövanfl maç›n›n ilk yar›s›nda
organize ataklar gelifltiren tak›m 
ev sahibi k›rm›z›-beyazl›lard›.
Trabzonspor’un genç ve baflar›l› kalecisi
Onur, Necati, Djiehoua ve Jedinak’›n
gol giriflmelerine ancak 43. dakikaya
kadar direnebildi. Bu dakikada
Djiehoua ceza sahas› içinde bulufltu¤u
topu rakiplerinin müdahalesine ra¤men

fizik güç üstünlü¤üyle Trabzonspor
kalesine göndererek Antalyaspor’u 
1-0 öne geçirdi. 
Ev sahibi ekibin maç› uzatmaya
götürebilmesi için bir gole daha ihtiyac›
vard›. Ancak Antalyaspor bu golü
bulam›yor, Trabzonspor da 64’te
Engin’le direkten dönünce maç 
1-0 sona eriyordu. Bu skor,
Trabzonspor’un finale yükselmesi 
için yeterliydi. 
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Trabzonspor - Antalyaspor: 2-0 Antalyaspor - Trabzonspor: 1-0
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Ömer Altay

ürk futbolunda profesyonel
kulvara ilk 1959 y›l›nda ad›m
at›ld›. O y›llarda futbolumuz
nas›l ki kat›ks›z “Fenerbahçe,
Galatasaray, Befliktafl”
rekabetine dayal› ise flehirler
düzleminde de ad› san› belli
üç büyükler vard›; ‹stanbul,

Ankara ve ‹zmir… 
Memleket 1950’lerin son demlerini
yaflarken, meflin yuvarlak sadece bu
futbol üçgeninin köfle koordinatlar›
olan üç büyük flehrimizde
yuvarlan›yormuflças›na profesyonel
ligimizin kap›s› bu üç flehrimize
imtiyazl› aç›ld›. Beyaz Grubu
Fenerbahçe, K›rm›z› Grubu
Galatasaray lider tamamlad›.
Aralar›ndaki finalden Fenerbahçe
flampiyon s›yr›ld›.
Ad› Türkiye Ligi olan lig
maratonunu, 1959’da Fenerbahçe,
1959-60’ta Befliktafl, 
1960-61’de Fenerbahçe, 
1961-62’de Galatasaray, 
1962-63’te Galatasaray, 
1963-64’te Fenerbahçe, 
1964-65’te Fenerbahçe, 
1965-66 ve 
1966-67’de Befliktafl,
1967-68’de
Fenerbahçe, 
1968-69’da
Galatasaray, 
1969-70’te
Fenerbahçe, 
1971’den 1973’e kadar
Galatasaray, 
1973-74 ve 1974-75’te
de Fenerbahçe önde
tamamlad›.
Sezonlar yenilense de
ipi gö¤üsleyenler 

ya Fenerbahçe 
ya Galatasaray 
ya Befliktafl oluyordu.

1976’da
Anadolu ‹htilâli

1975-76 sezonunda
Karadeniz’de bir
futbol f›rt›nas›
patlad›; Trabzonspor.
Fenerbahçe ile
Trabzonspor’un
rekabetinde gerçek

36 y›ll›k dev rekabet 36 y›ll›k dev rekabet 

T

Rekabetin bafllang›ç döneminde
Fenerbahçe kaptan› Cemil Turan ile

Trabzonspor kaptan› Cemil Usta
seremonide. Trabzonspor’un ilk

flampiyon kadrosu (altta).



27

anlamda ilk atefl 4 Nisan 1976’da
tutuflturuldu. O gün Avni Aker’de
adeta ligin erken finali oynand›.
Hüseyin Tok’un 61. dakika golü ile
Trabzonspor, Fenerbahçe’yi devirip
liderlik koltu¤unda arz› endam
ediyordu. Sezon sonu da krall›¤›n›
ilân eden Trabzonspor, böylece
yaln›zca flampiyonlu¤u
Fenerbahçe’nin elinden alm›fl
olmuyor, Üç Büyük ‹stanbul
kulübünü gerisine kat›p flampiyon
olan ilk tak›m unvan›n› elde
ediyordu. Bu, futbolumuzda
Anadolu ihtilâliydi. Trabzonspor,
kupa kulvar›nda da finifle gö¤üs
gö¤üse giriyordu. Kupay› 1974-75’te
Befliktafl’a, 1975-76’da da
Galatasaray’a kapt›ran bordo-mavili
tak›m ertesi y›l hem Türkiye hem de
Cumhurbaflkanl›¤› Kupas›’n› 
ilk kez müzesine tafl›d›.

Avni Aker’de ikinci flah-mat 

1975-76 sezonunda Kaloperoviç’in
Fenerbahçesi ile Ahmet Suat
Özyaz›c›’n›n Trabzonspor’u
aras›nda yaflanan rekabet, adeta
sahada de¤il satranç tahtas›nda
oynan›yordu. 26 Aral›k 1976 günü,
Hüseyin Avni Aker Stad›’nda 
bordo-mavililer Hüseyin Tok,
Necmi Perekli ve Ali Kemal
Denizci’nin golleriyle
Fenerbahçe’yi flah-mat
yap›yordu. ‹stanbul’daki
sezonun finalinde Cemil
Turan’›n golüyle sar›-lacivertliler
1-0 öne geçse de Trabzonspor
karfl›l›k golünü at›p maç› 1-1’e
ba¤l›yor ve Fenerbahçe’yi
gerisinde b›rak›p ikinci
flampiyonlu¤unun zafer
hayk›r›fllar›yla sahay› 
terk ediyordu. 

Lig Fener’in 
Kupa Trabzon’un

Hamsi’nin piranhaya dönüflüp,

önüne geleni parçalay›p yuttu¤unu
gören Fenerbahçe yönetimi, 
bir daha korkulu rüya görmemek için
çareyi cüzdanlar›na sar›lmakta buldu.
fiimdilerde S›rbistan Milli Tak›m›’n›
2010 Güney Afrika Dünya Kupas›’na
haz›rlayan, geçmiflte de Barcelona ve
Real Madrid’i çal›flt›ran 1970’lerin
genç bir futbol delikanl›s›na kancay›
takt›; Radomir Antiç.
Hiçbir fedakârl›ktan kaç›nmayan
yöneticiler, Partizan’›n orta saha
oyuncusu Antiç’in yan› s›ra
Yugoslav Milli Tak›m kalesini de
koruyan ‹vançeviç’i Kad›köy’e
tafl›d›. Zaten tribünler, “Kalemizde
‹vançeviç var, geri dörtlümüz
çelikten duvar…” türküsünü de 
bu 1977 transfer Temmuz’unda
keyiflenip yakm›flt›. 
Fenerbahçe iki Yugoslav devinin
yan› s›ra, Tuna, fievki, Coflkun ve
Bahri’yi de kadrosuna katarak sezon
öncesi Trabzonspor’a meydan okur
oldu. Fenerbahçe-Trabzonspor
maçlar›na da derbi denmeye
baflland› ve ilk derbi golsüz
kapan›rken, ilk yar›y› Fenerbahçe 
iki puan aral›¤›yla lider kapatt›.
Cemil Turan, Antiç, ‹vançeviç ve
arkadafllar› ligin son maç›
oynanmadan flampiyonluk
sigortas›n› kulübe emanet etti.
Ancak son maç ‹stanbul’da

Trabzonspor’la oynanacakt›. 
Bordo-mavililer, dü¤ün günü
zirzopluk yapan deliyürekler gibi,
Fenerbahçe’yi kendi seyircisinin
önünde 1-0 ma¤lup etti.
fiampiyonluk de¤il ama en mutlu
gününde Fenerbahçelilerin tad›
kaçt›. Trabzonsporlular, dü¤ün
yerini adeta cenaze evine
döndürmüfltü. Öyle ki, Fenerbahçeli
futbolcular maçtan sonra, ortadaki
flampiyonluk kupas›n› bile almadan
soyunma odalar›na gitti.
fiampiyonluk sevincini
Fenerbahçe’ye haram eden
Trabzonspor, ayn› sezon Türkiye
Kupas›’yla tur att›.

Kupa ve ligde rotasyon

1978-79 sezonunda 3 Mart 1979
günü ‹nönü Stad›’nda Fenerbahçe
galibiyete çok yaklaflm›flken, maç›n
bitimine iki dakika kala Orhan’›n
penalt›dan att›¤› golle Trabzonspor
1-1’i kotar›yordu. fienol Günefl’in
kalesine adeta kilit vurdu¤u sezon,
Özkan Sümer komutas›ndaki
Trabzonspor flampiyonluk apoletini
bir kez daha omuzlar›na takt›. Ayn›
sezon kupa da Fenerbahçe’ye gitti.
Bir anlamda Fenerbahçe ile
Trabzonspor, lig ve kupada kay›ts›z,
flarts›z bir rotasyona gidiyordu…
Art›k flampiyonluklar Trabzonspor’la

Fenerbahçe aras›nda
gidip geliyordu. Ertesi
sezon Ahmet Suat
Özyaz›c›’n›n
Trabzonspor’u 
39 puanla flampiyon,
Ziya fiengül
yönetimindeki
Fenerbahçe de 
35 puanla ikinci oldu.

Stankoviç’ten
Trabzon’a fren

1980-81 sezonunda,
Ahmet Suat
Özyaz›c›’n›n nöbeti
tekrar Özkan

Fenerbahçe’nin art arda iki flampiyonlu¤u
Trabzonspor’a kapt›rmas›ndan sonra transfer

etti¤i Antiç ve ‹vançeviç.
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Sümer’e devretti¤i Trabzonspor 39
puanla flampiyon olurken, bundan
önce hep nefesini ensesinde
hissetti¤i Rausch yönetimindeki
Fenerbahçe ise küme düflen
Rizespor’la ayn› puanda ligde
tutunuyordu!..  
1982-83 sezonunda konsantre
disiplin Branko Stankoviç’e iflbafl›
yapt›ran Fenerbahçe, Avni Aker
Stad›’nda Trabzonspor’u Selçuk
Yula’n›n golüyle 1-0 devirince
önünü aç›yordu. ‹lginçtir,
Trabzonspor’la anlaflm›fl olan
Osman Denizci, Bursa’da
harikulade futbolunu golüyle de
besliyor ve deplasmanda
Fenerbahçe’yi flampiyon yap›yordu.
fiampiyon Fenerbahçe’nin iki puan
gerisinde de Trabzonspor ligi 
43 puanla ikinci s›rada
tamaml›yordu. Bu sezon Türkiye
Kupas› da Fenerbahçe’nin olmufl ve
çifte flampiyonlukla sezona 
sar›-lacivertliler damgas›n›
vurmufltu.

Dobi Hasan’dan 
1 Nisan flakas›

Sezonlar de¤ifliyor, Fenerbahçe ile
Trabzon aras›ndaki amans›z rekabet
nefes nefese sürüyordu. Mehmet Ali
Y›lmaz transfer bombalar›n›
patlat›yordu; Fenerbahçe’den

Osman Denizci, Samsunspor’dan
“Dobi” lakapl› Hasan fiengün,
Rizespor’den Hasan Vezir… 
‹flte Kad›köy’den misilleme; Suat
Karaliç, Repciç, ‹lyas Tüfekçi, Engin
Verel, ‹smail Kartal… ‹lk yar›y›, 
27 puanl› Fenerbahçe, takipçisi
Trabzonspor’u 3 puan gerisine
iterek lider kap›yordu. Y›l 1984…
Dolmabahçe’nin ‹nönü sahnesinde
bir cephede Fenerbahçe, karfl›
cephede Trabzonspor… 
Günlerden 1 Nisan, dakika 89…
Bordo-mavililer Dobi Hasan’la 
son dakikada golünü at›yor ve 
bu muzip günün hakk›n› veriyordu.
1-0’l›k bu skor Fenerbahçe’yi
flampiyonluktan edecekti… 
Sezon sonu kasas›nda biriktirdi¤i 
50 puanla Karadeniz F›rt›nas› bir
kez daha ligin flampiyonuydu. 
Ayn› Trabzonspor, kupay› da
müzesine tafl›rken, hüzne bulanm›fl
Kad›köy’de, yeni sezonun bafllamas›
sab›rs›zl›kla bekleniyor ve 
“Eylül’de gel…” melankolisi 
dillere dolan›yordu…

Kad›köy’de 5-1’lik maç

1984-85 sezonunda Veselinoviç
yönetimindeki Fenerbahçe,
Befliktafl’›n önünde averajla lig
flampiyonu olurken, Trabzonspor bir
çift finalde kupay›
Galatasaray’a kapt›r›yordu.
Peflinden gelen sezonlar,
Fenerbahçe’ye de
Trabzonspor’a da yaram›yor,
Befliktafl ve Galatasaray
mutlu sona ulafl›yordu.
1988-89 sezonunda
Veselinoviç patronaj›ndaki
sar›-lacivertliler
Schumacher’li, Aykut’lu,
O¤uz’lu, Hakan’l›, Turhan’l›
kadrosuyla rakip kaleleri
bombard›mana tutup 
103 golle flampiyonluk
flark›lar› söylerken, 
Alman Werner Biscup
yönetimindeki Trabzonspor,
Kad›köy’de Fenerbahçe’e 
5-1’le teslim olunca lige
havlu at›yor, kupaya da

erken veda ediyordu.

Avni Aker’de 2-1’lik flok!..

Peflinden gelen sezonlarda Gordon
Milne’in Befliktafl’› ve Jupp
Derwall’in Galatasaray’› lig ve
kupaya a¤›rl›¤›n› koyarken
Fenerbahçe-Trabzonspor rekabeti
bir parça törpüleniyordu. 
1995-96 sezonuna gelindi.
Fenerbahçe 7, Trabzonspor ise tam
12 y›ld›r flampiyonlu¤a hasretti.
Ligin bitimine üç hafta vard›. 
5 May›s 1996 günü lider
Trabzonspor evinde, bir puan
önünde oldu¤u Fenerbahçe ile
oynuyordu. Avni Aker Stad›’nda
Abdullah Ercan’la 1-0 öne geçen
bordo-mavililer, 55. dakikada 
O¤uz Çetin’in, 84. dakikada da
Aykut Kocaman’›n gollerine engel
olam›yor ve flampiyonlu¤u adeta
kendi eliyle Fenerbahçe’ye teslim
ediyordu. 90 dakikan›n ard›ndan,
flimdiki Fenerbahçe Sportif
Direktörü Aykut Kocaman’›n
seslendirdi¤i, “Galip geldi¤imiz ve
gol att›¤›m›z için tabii ki
seviniyorum. Ama Trabzonsporlu
arkadafllar ad›na üzülüyorum.
Türkiye’deki bu fanatizm bitmeli”
sözleri asla unutulmad›,
unutulmayacak, unutulmamal› da…

Ali Kemal Denizci,
Trabzonspor’da parlad›,

Fenerbahçe’de de oynad›.

Alparslan Eratl›, rekabetin bafllad›¤›
y›llarda Fenerbahçe’nin efsane

oyuncular›ndan birisiydi.



upan›n iki finalisti Fenerbahçe
ile Trabzonspor, bugüne dek
47 kez düzenlenen
organizasyonda tam 12’fler kez
final oynamay› baflard›. Ancak
ne tesadüftür ki, bu iki tak›m›n
yollar› bugüne dek finalde hiç
kesiflmedi. 
‹ki tak›m›n kupadaki
performans›na göz at›ld›¤›nda

Trabzonspor’un bariz üstünlü¤ü göze
çarp›yor. Evet, iki tak›m›n da bugüne
kadar kupada oynad›¤› 12 final var.
Ancak Trabzonspor bu finallerin
7’sinde kupay› müzesine götürmeyi
baflar›rken, Fenerbahçe bu baflar›y›
sadece 4 kez gösterdi. ‹lk finalini
1974-75 sezonunda, o günün Süper
Lig’i olan 1. Lig’e ç›kar ç›kmaz
oynamay› baflaran ve Befliktafl’a
kaybeden Trabzonspor, ertesi sezon
ad›n› yine finale yazd›rd› ancak bu
defa da Galatasaray’a yitirdi.
Sonras›ndaki iki finalde yine
Trabzonspor’un ad› var.
Bordo-mavili tak›m 
1976-77’de Befliktafl, 
1977-78’de ise Adana
Demirspor’la oynad›¤›
finalleri kazanarak üst üste 
iki defa kupay› müzesine
götürdü. 5 sezonluk aradan
sonra 1983-84’te bir kez daha
finale ç›kan Trabzonspor,
Befliktafl’› alt ederek üçüncü

kez kupaya uzand›. Ertesi sezon ise
finalde Galatasaray’a kaybetti 
bordo-mavililer. Dört sezonluk bir
aradan sonra 1989-90 finalinde
Befliktafl’la karfl›laflan Trabzonspor’un
eli bu defa yine bofl kald›. 
1991-92’de ise finalde adeta bir
mucize gerçekleflti. Trabzonspor, 
ilk maçta 3-0 yenildi¤i Bursaspor’u
rövanflta 5-1 yenmeyi baflararak
kupaya dördüncü defa sahip oldu.
1994-95 finalinde de boy gösteren
Trabzonspor, bu defa Galatasaray’›n
elinden beflinci kupas›n› ald›, 
1996-97 kupas›n› ise finalde
Kocaelispor’a kaybetti. Bir kez daha
final görmek için 5 sezon bekleyen
bordo-mavili tak›m, 2002-2003 ve
2003-2004’te Gençlerbirli¤i ile
oynad›¤› iki finali de kazanarak
müzesindeki Türkiye Kupas› say›s›n›
yediye ç›kard›. Trabzonspor, flimdi 

6 sene aradan sonra bir kez
daha finalde ve sekizinci
kupas›n›n peflinde.
Fenerbahçe ise finale
gelmekte gösterdi¤i
mahareti son noktada tekrar
etme konusunda o kadar
becerikli de¤il. ‹lki 1962-63
sezonunda düzenlenen
kupan›n finalinde
Fenerbahçe ad›na
rastl›yoruz. Bu finali
Galatasaray’a kaybeden
sar›-lacivertliler, bir sezon
aradan sonra ayn› rakibe
karfl› yine ayn› ak›bete
u¤rad›. 1967-68 sezonunda

üçüncü kez finale ç›kan Fenerbahçe
bu defa Altay’› alt edip kupayla
kucaklaflt›. 5 sezon bekledikten sonra
1973-74 finalinde Bursaspor’dan
kupay› alan Fenerbahçe, 4 sezon
aradan sonra bu defa Altay karfl›s›nda
kupaya uzand›. 1982-83 sezonu ise
Fenerbahçe’nin kupa kazand›¤› son
dönem olarak geçti kay›tlara. O sezon
Mersin ‹dmanyurdu’nu 2-1 ve 2-0’l›k
skorlarla yenerek kupay› dördüncü
kez müzesine tafl›yan Fenerbahçe, 
o tarihten sonra tam 27 sene hasret
çekti. 27 sene boyunca 1988-89’da
Befliktafl’a, 1995-96’da Galatasaray’a,
2000-01’de Gençlerbirli¤i’ne, 
2004-05’te Galatasaray’a 
2005-06 ve son olarak geçti¤imiz
sezon Befliktafl’a finalde teslim oldu
sar›-lacivertli tak›m. 2000’li y›llarda
tam 4 final kaybeden Fenerbahçe, 
bu defa 27 y›ll›k hasreti dindirmek
amac›nda. 
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7 kupa Trabzonspor’un
4 kupa Fenerbahçe’nin
7 kupa Trabzonspor’un
4 kupa Fenerbahçe’nin

K



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›)

Finale Ad›n› Yazd›ranlar
Sezon Tak›mlar 1.Maç 2.Maç
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