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D e¤erli futbolseverler;
2010-2011 sezonunda 49’uncusu
gerçeklefltirilen Ziraat Türkiye
Kupas›’n›n final maç› için Kayseri’ye,
Kayseri Büyükflehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu’na hoflgeldiniz. 

Mart 2009’da hizmete aç›lan ve Türk
futbolunun yüzak› tesislerinden biri olan
Kadir Has Stadyumu, millî maçlardan
sonra Ziraat Türkiye Kupas› finaline ilk
kez ev sahipli¤i yap›yor.
11 May›s 2011 tarihindeki bu final,
Kadir Has’ta oynanacak olmas›n›n yan›
s›ra baflka “ilk”leri de içeriyor.

Befliktafl ile Büyükflehir Belediyespor
aras›ndaki ilk Türkiye Kupas› finali olma
özelli¤ine sahip bu maç Türk futbol
tarihine geçecek. 

Eylül 2010’da bafllayan 1. tur ve 
2. tur maçlar›n›n ard›ndan gruplara
kalacak 20 tak›m› belirleyen Play-Off
eflleflmeleri ve sonras›ndaki grup
maçlar›nda, Ziraat Türkiye Kupas› zorlu
ve heyecanl› mücadelelere sahne oldu. 
Kupa mücadelesine bafllayan 72 tak›m

aras›ndan finale yükselen Befliktafl ve
Büyükflehir Belediyespor gibi iki
‹stanbul ekibinin karfl›laflmas›
Kayseri’deki ve bölgedeki
futbolseverlere tarifsiz bir heyecan
yaflatacak. 

Bu sezon da¤›t›lan 18.4 milyon dolarl›k
performans ödülü ile 
Ziraat Türkiye Kupas› gelir
havuzundan, daha çok profesyonel
kulüp, daha fazla miktarda yararlanm›fl
oluyor. Kayseri’deki finalde, kupay›
kazanan tak›m ekstradan 1 milyon 600
bin dolar, finalist ekip ise 1 milyon
dolar ödül kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupas›’n› müzesine
götürecek tak›m, elde edece¤i maddi
ve manevi baflar›lar›n yan› s›ra, UEFA
Avrupa Ligi’ne kat›lma hakk› elde
edecek.

Her iki finalist kulübe de 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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ezon bafl›nda oluflan
beklentilere istenilen flekilde
cevap veremedi¤imiz bir
gerçek. Ancak, Ziraat
Türkiye Kupas›’n› kazanarak
taraftarlar›m›za bu sezon bir
kupa hediye etmek
istiyoruz. Bu finalin bizim
için bir baflka anlam› daha
var. Finaldeki rakibimiz
‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor’la sezon
içerisinde oynad›¤›m›z iki
maç› da kaybetmifltik. Finali
kazanarak bu iki maç›n
rövanfl›n› almak da bir
baflka arzumuz. Kupa
coflkusuyla birlikte bu
ma¤lubiyetleri de telafi
etmek istiyoruz. 

Oyuncular›m›z, kupa
finalini bu gözle görüyor. 
Önümüzdeki sezon Avrupa
vizesini garantilemek için de
bu kupaya ihtiyac›m›z var.
Çünkü futbolda ekonomik
güç de oldukça ön planda. 
Uluslararas› turnuvalar
kulüp ekonomilerine büyük
katk› sa¤l›yor. Bu iflin maddi
boyutunun yan› s›ra
uluslararas› turnuvalar,
transferler aç›s›ndan da
kulüplerin elini

güçlendiriyor. Bütün bu
faydalar› göz önüne
ald›¤›m›z zaman ikinci kupa
olarak adland›r›lan Ziraat
Türkiye Kupas› en az lig
flampiyonlu¤u kadar büyük
bir önem tafl›yor. 

‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor, tarihinde ilk
kez bu kadar büyük bir
baflar›ya yaklaflt›. Onlar da
tarihe geçmek için büyük
bir f›rsat yakalad›.
Kazand›klar› taktirde hem
kupa flampiyonu olacaklar
hem de Avrupa arenas›nda
ilk kez boy gösterecekler. 

Final oynayan her tak›m gibi
onlar da kazanmak ve
sonras›nda elde edilecek
gelire sahip olmak istiyorlar. 
‹ki tak›m›n da iddial› olmas›
bu finali daha keyifli bir
hale getirecek. Final
maç›n›n centilmenlik içinde
geçmesini diliyor,
izleyenlerin keyif ald›¤›,
uzun y›llar haf›zalardan
silinmeyecek bir finalin
ard›ndan kupay› müzemize
tafl›yarak, ad›m›z› tarihe bir
kere daha yazd›rmak
istiyoruz. 

stanbul Büyükflehir
Belediyesi Spor Kulübü
Ailesi olarak 49. Ziraat
Türkiye Kupas›’nda final
oynayacak olman›n
heyecan›n› yafl›yoruz.
Kulüp tarihinin en büyük
baflar›s›n› yakalayarak, ilk
defa mücadele etme flans›n›
yakalad›¤›m›z “Ziraat
Türkiye Kupas›” finalinin
bizim için anlam› ve önemi
büyük. 

Bizi bugünlere tafl›yan ekip
ruhu ve heyecan›n› hiç
kaybetmeyerek, her sezon
artan bir inançla, hem
oynanan oyun hem de
kadromuzun istikrarl›
yap›s›yla takdir toplayan bir
kulüp olarak hedeflerimize
ulaflmak, ekibimiz  ve
camiam›z aç›s›ndan çok
önemli bir nokta. 

5 sene önce bir alt ligde
temellerini beraber atarak,
Türk futbolunda örnek
gösterilebilecek  istikrar ve
güvenle, bir aile olarak
omuz omuza yürümeye
devam etti¤imiz;  baflkan,
yönetim, teknik ekip ve

futbolcular olarak art›k
harcanan emeklerin,
dökülen terlerin ve yap›lan
planl› çal›flmalar›n
karfl›l›¤›n› bir kupa ile
taçland›rmak ve seneye
Avrupa’da yeni bir
serüvene yelken açmak
istiyoruz.

Anadolu’muzun en güzide
flehirlerinden biri olan
Kayseri’de, rakibimizin
Türkiye’nin en köklü ve
baflar›l› tak›mlar›ndan biri
olmas› da kulüp tarihimizin
en önemli müsabakas› olan
final maç›n›n de¤erini bir
kat daha art›r›yor. Hem
Kayseri halk›na hem de iki
tak›m taraftar›na kaliteli bir
müsabaka seyrettirmeyi
arzuluyoruz.

Gerek kulüp kültürümüzün
gerekse Fair-Play
kurallar›n›n olmazsa
olmazlar› olan samimiyet,
titizlik, sayg› ve sevgi
içerisinde geçece¤ine
inand›¤›m›z bu önemli
finalin ard›ndan kazanan
mutlaka Türk futbolu
olacakt›r.

Abdullah Avc›
Teknik Direktör

Tayfur Havutçu
Teknik Sorumlu

‹S
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902 sonbahar›nda Befliktafl
Serencebey Mahallesi’nde, o
zaman›n Medine Muhaf›z› olan

Osman Pafla’n›n kona¤›n›n
bahçesinde, 22 kiflilik genç grup,
haftan›n baz› günlerinde toplan›p
jimnastik hareketleri yapmaya
bafllad›. Baflta Osman Pafla’n›n
o¤ullar› Mehmet fiamil ve Hüseyin
Bereket ile mahallenin
gençlerinden
Ahmet Fetgeri,
Mehmet Ali
Fetgeri, Naz›m
Nazif, Cemil
Feti ve fievket
Beyler’in
aralar›nda
bulundu¤u
gençlerin ilk

ilgilendikleri spor branfllar›,
özellikle barfiks, paralel, gürefl,
halter, aletli ve aletsiz jimnastikti.
1903 Mart’›nda ise özel bir izinle
Bereket Jimnastik Kulübü kuruldu.
1908’de Meflrutiyet’in ilan›yla
sportif hareketler biraz daha
serbestlik kazand›. ‹yi bir eskrim
hocas› olan Fuat Balkan ile baflta
gürefl ve halter sporlar›n› yapan

Mazhar
Kazanc›,
Serencebey’de
jimnastik
yapan gençleri
bularak
birlikte spor
yapma fikrini
kabul ettirdi.
Fuat Balkan,

Ihlamur’daki evinin alt›ndaki
yeri, kulüp merkezi yapt› ve
Bereket Jimnastik Kulübü’nün
ad› Befliktafl Osmanl›
Jimnastik Kulübü olarak
de¤ifltirildi.
Y›llard›r Befliktafl’›n ilk
renklerinin k›rm›z›-beyaz
oldu¤u, Balkan Savafl›’n›n
kaybedilmesinin ard›ndan
siyah-beyaz olarak
de¤ifltirildi¤i söylenir ancak
100. y›l belgeselinin
haz›rlanmas› s›ras›nda yap›lan ayr›nt›l›
araflt›rmalarda, k›rm›z› rengin
kullan›lmad›¤›, renklerin her zaman
siyah-beyaz oldu¤u yönündeki belgeler
a¤›rl›k göstermifltir. 
Kulübün faaliyetlerini h›zland›rd›¤› ilk
dönemde futbol gölgede kalm›flsa da
1910’lar›n sonundan itibaren kulüpteki
atlet ve jimnastikçiler futbola daha fazla
ilgi duyup, kendi aralar›nda maçlar
yapmaya bafllad›. 1911 A¤ustos’unda
Valideçeflme futbol tak›m›n›n baflkan›
ve kurucusu olan Ahmet fierafettin Bey
(fieref Bey) futbolcular›yla Befliktafl
Kulübü’ne kat›ld›. Bu flekilde futbol
flubesi resmi olarak kulüpte faaliyete
bafllad›. 19 Ocak 1941 Pazar günü fieref
Stad›’ndaki maçta tribünden bir ses
yükseldi: “Haydi Kara Kartallar. Hücum
edin Kara Kartallar…” Böylece
sembolü de bulunmufltu
Befliktafl’›n. O sezon
rakiplerini ezip geçen
Befliktafll› futbolcular› “Kara
Kartal”dan, oynad›klar›
futbolu “Kara Kartallar gibi
hücum etmek”ten baflka bir
flekilde tarif etmek mümkün
de¤ildi. Ligde oynad›¤› ilk y›l
olan 1920’de flampiyon olan
Befliktafl’›n tarihi baflar›larla

doludur. Profesyonel Lig’de 11
flampiyonlu¤u bulunan siyah-beyazl›lar,
Türkiye Kupas›’n› da 8 kez müzesine

götürmeyi baflard›. Befliktafl
rekorlar›n tak›m›d›r ayr›ca. Onlar› tarif
etmek için flu cümleleri kullanabiliriz: 
● En fazla resmi ‹stanbul Ligi
fiampiyonlu¤u bulunan tak›m (15 kez).
● Üst üste befl y›l ‹stanbul
fiampiyonlu¤u kazanan tak›m 
(1939-1943).
● ‹stanbul Ligleri’nde en fazla gol atan
tak›m (1 sezonda 90 gol, 8 y›lda 
599 gol). 
● Resmi ligde 18 maçta 18 galibiyet
alan tek tak›m.
● Resmi ligde en fazla “nama¤lup
flampiyon” olan tak›m (7 kez).
● Türkiye Ligi’nde “Nama¤lup
fiampiyon” olan tek tak›m.
● Türk Milli Tak›m›’n› temsil hakk›
verilen tek tak›m.
● Ambleminde ay-y›ld›z olan tek kulüp.
● Üst üste 56 maç yenilmeyen tek
tak›m.
● Üst üste en fazla galip gelen tak›m
(18 kez).
● Resmi bir maçta 10 gol atan tek
tak›m. 

● Evinde 10 sene hiçbir Anadolu
tak›m›na yenilmeyen tek tak›m
● Lig tarihinde en uzun süre

yenilmeyen tak›m 
(48 maç).
● Süper Kupa’y›
kazanan ilk tak›m.
Türkiye Ligi’nde 12
flampiyonlu¤u bulunan
siyah-beyazl›lar ayr›ca 8
Türkiye, 1 Süper Kupa,
7 Cumhurbaflkanl›¤›, 6
Baflbakanl›k, 12 TSYD,
3 Spor Toto Kupas›’n›n
da sahibi. 76

Befliktafl TarihiBefliktafl Tarihi

KÜNYE
Kurulufl Y›l›: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz
Adres: Süleyman Seba Caddesi, No: 48

BJK Plaza B Blok 3. Kat Akaretler
Befliktafl - ‹stanbul

Tel: 0212 310 00 00 
Faks: 0212 258 81 94

‹nternet: www.bjk.com.tr

Yönetim Kurulu
Baflkan 

Y›ld›r›m Demirören
Metin Keçeli, Erdo¤an Toprak, Fahrettin Curo¤lu, Engin Baltac›,

Ertunç So¤anc›o¤lu, Serdal Adal›, Alaattin Aykaç, Emin Önal, Prof.

Dr. Mete Düren, Do¤an Küçükemre, Orhan Saka, Cengiz

Zülfikaro¤lu, Sinan Vardar, Mehmet Soysal, Ahmet Akp›nar, Hakan

Aksoy, fieref Yalç›n, Necip Sever

Rekorlar›n Kartal›
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ugünkü ‹stanbul
Büyükflehir
Belediyespor’un kökleri,
1941 y›l›nda kurulan
‹ETT futbol tak›m›na
uzan›yor. ‹stanbul 
1. Amatör Küme’de çok
baflar›l› maçlar ç›kartan
‹ETT, defalarca Türkiye
fiampiyonalar›’nda
mücadele eden ve
1970’li y›llarda
kadrosunda Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›
da bulunduran bir tak›m.
‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor ise daha
sonra kurulan ‹SK‹ ve
‹tfaiye tak›mlar›n›n ‹ETT
ile birlefltirilmesinden
do¤an bir kulüp. 
‹BB, 2 A¤ustos 1990’da,
dönemin Belediye
Baflkan› Prof Dr. Nurettin
Sözen taraf›ndan
kuruldu. Derne¤in
tüzü¤ünde de belirtildi¤i
gibi as›l amaç, Türk
sporunun geliflmesi ve

spor sevgisinin yay›lmas› için at›l›mda
bulunmakt›. Tescili yap›lan 9 branfl
aras›nda futbol da yer alm›flt›. 1994
y›l›nda belediyedeki yönetim
de¤iflikli¤i ile birlikte Büyükflehir
Belediyespor’da da büyük bir at›l›m
yap›ld› ve kulüp birçok branflta çok
önemli derecelere ulaflt›. 
Özellikle futbol d›fl›ndaki branfllarda
Millî Tak›mlara verdi¤i sporcularla
ülkemizin yüzak› olan Belediyespor,
tak›m flampiyonalar›nda da elde etti¤i
Dünya ve Avrupa flampiyonluklar›yla
Türkiye’nin en baflar›l› kulüplerinden
birisi oldu¤unu gösterdi. Atletizm,
karate, judo ve grekoromen güreflte
üst üste Türkiye fiampiyonu olan
Belediyespor, karatede 1996 ve 1997
y›llar›nda Avrupa Kulüpler
fiampiyonlu¤unu, yine 1997 y›l›nda
karatede Dünya Kulüpler
fiampiyonlu¤unu elde etti. 
Gürefl tak›m› ise 1996 y›l›nda kaç›rd›¤›

Avrupa Kulüpler fiampiyonlu¤u’nu,
1997 y›l›nda kazanarak ülkemize bu
alandaki ilk flampiyonlu¤u getirdi,
ard›ndan 1998 y›l›nda da ayn› baflar›y›
tekrarlad›. 
Judoda da bir ilke imza atan
Belediyespor, ülkemize tarihinde ilk
defa büyüklerde 2 Avrupa
fiampiyonlu¤u kazand›rd›. 
Atletizmde de son derece baflar›l› bir
grafik çizen Belediyespor, 1996
y›l›nda kat›ld›¤› Avrupa Kros
fiampiyonas›’nda 6. olarak ülkemiz
ad›na eriflilmesi güç bir baflar›ya imza
att›.
Ancak ayn› baflar›lar›n ilk y›llarda
futbol branfl›nda yafland›¤› pek
söylenemez. Çünkü o sezon tak›m 
2. Lig’e düflmekten son anda kurtulsa
da ertesi sezon ac› sondan kaçamad›. 
3. Lig’deki iki sezonluk mücadele
semeresini verdi ve Belediyespor
1996-97 sezonunu grubunda birinci
tamamlayarak yeniden 2. Lig’e
yükseldi.
1997-98 sezonunda Süper Lig’in
kap›s›ndan dönen turuncu-mavili
ekip,  2006-2007 sezonunun sonunda
yükseldi¤i Süper Lig’de dördüncü
sezonunu yafl›yor. Tak›m› Bank Asya
1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e
ç›kartan teknik adam olan Abdullah
Avc› ile yoluna devam eden ve bu
anlamda ligin en istikrarl› tak›m› olan

Büyükflehir 
Belediyespor, istikrarl› yap›s›n›n
karfl›l›¤›n› her sezon daha
yükse¤e ulaflarak al›yor.
Süper Lig’deki ilk sezonunu 
34 maçta elde etti¤i 10
galibiyet, 8 beraberlikle 
38 puan toplayarak 12 s›rada
tamamlayan Büyükflehir
Belediyespor; Bursaspor,
Gençlerbirli¤i ve 
Manisaspor gibi bugünün güçlü
tak›mlar›n› da arkas›nda
b›rakmay› baflard›. ‹lk Süper Lig
maç›na ve sezona 2-0’l›k
Fenerbahçe galibiyetiyle sükseli
bir bafllang›ç yapan
Belediyespor, 
sar›-lacivertlilerle oynad›¤›
ikinci maç› da berabere bitirdi.
O sezon Befliktafl’la oynad›¤› iki
maçtan da 1 galibiyet, 
1 beraberlik ç›karmas› ve
Galatasaray’la 

1 kez berabere kalmas›,
Belediyespor’un özellikle güçlü
rakiplerine karfl› ne kadar diflli bir
tak›m oldu¤unun göstergesi. 
2008-2009 sezonunun sonunda ise
Büyükflehir Belediyespor’u bu defa 
3 basamak yukar›da, 12 s›rada
görüyoruz. Tak›m bu defa 12
galibiyet, 6 beraberlikle 42 puana
ulaflt› ve Eskiflehirspor, Antalyaspor,
Ankaragücü, Gençlerbirli¤i gibi köklü
tak›mlar›n üzerinde yer almay›
baflard›. O sezon da Befliktafl ve
Trabzonspor’la birer maçta berabere
kald›, Fenerbahçe’yi ise bir maçta
yine ma¤lup etti. Geçti¤imiz sezon ise
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor için
biraz daha yükselme dönemi oldu. 
34 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik
alan tak›m 6. s›rada yer ald›. 
Önündeki 5 tak›m ise flampiyon
Bursaspor ile dört büyüklerdi. Üstelik
Belediyespor o rakipleriyle oynad›¤›
maçlarda yine kök söktürdü, Befliktafl’›
1 kez yenip, 1 kez berabere kal›rken,
Fenerbahçe maçlar›ndan birini
kazand›, Galatasaray ve
Trabzonspor’la da birer kez berabere
kald›. Türkiye Kupas›’ndaki en önemli
ç›k›fl›n› da geçti¤imiz sezon
gerçeklefltiren Büyükflehir
Belediyespor, çeyrek finalde, daha
sonra kupay› kazanacak olan
Trabzonspor’a elendi.8

‹stanbul Büyükflehir Belediyespor, henüz 21 yafl›nda bir kulüp
ancak kökleri 1941’e, ‹ETT’ye kadar uzan›yor. Kurulufl y›llar›ndan
itibaren amatör branfllarda faaliyet göstermeye bafllayan, atletizm,
karate, judo, gürefl gibi branfllarda uluslararas› baflar›lar elde eden
kulübün futbol tak›m›, 2006-2007 sezonundan itibaren Süper
Lig’de mücadele ediyor.  

B

Kökleri ‹ETT’ye dayan›yor Kökleri ‹ETT’ye dayan›yor 

KÜNYE
Kulüp Ad›: ‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor
Kurulufl Y›l›: 1990
Renkleri: Turuncu-mavi
Adresi: Çapa Turgut Özal Cad. 
No: 109 - ‹stanbul
Telefon: 0212 587 45 49
Faks: 0212 587 98 66
‹nternet: www.ibbspor.com 

Yönetim Kurulu
Baflkan

Göksel Gümüflda¤
Harun Karaca, Ahmet ‹lbar, Celalettin
Deniztoker, Kamil Dizar, Mustafa ‹pek,

Mehmet Soylu, Hüseyin Öztürk, Hüseyin
Pehlivan, Bayram Sezgün, Köksal Özer,

Hasan Hüseyin Yaflar, Ahmet Hamdi Çaml›,
Kenan K›z›lkaya, Tahsin Dindar

‹BB Tarihi



yar›s›nda sadece 1 maçta 90 dakika
forma giyebildi¤i ve fiampiyonlar Ligi
kadrosuna al›nmad›¤› Inter’den devre
aras›nda di¤er bir Avrupa devi
Chelsea’ye kiraland›. 
Chelsea’ye gelme nedenlerinden biri,
yine tan›d›¤› ve ayn› dili konufltu¤u
bir hocayla, Scolari’yle çal›flmak
istemesi, Brezilyal› teknik adam›n da
onu tak›m›nda görmek niyetinde
olmas›yd›. Scolari, onu Porto’da
müthifl oynad›¤› dönemde 2006
Dünya Kupas› kadrosuna

ça¤›rmam›flt›. Fakat bu turnuvadan
sonra Brezilya ile Emirates

Stadyumu’nda oynanan maçta
flans tan›d›¤› Quaresma’n›n
yapt›¤› 2 asistten çok

etkilenmifl olacak ki, onun
gibi bir oyuncuya ihtiyac›

olaca¤›n›
düflünmüfltü
Chelsea’de.
Ancak evdeki
hesap yine çarfl›ya
uymad›. Scolari,
Q7’nin
transferinden
yaklafl›k 1 hafta
sonra tak›mdan
kovuldu ve yerine
Guus Hiddink
getirildi.
Hollandal› hoca
da Portekizli
y›ld›za as tak›mda
fazla flans
vermedi.
Quaresma
genelde kenardan
oyuna girdi¤i
Chelsea’da çok
mutsuz oldu¤unu,
Inter’deyken
kendisine daha
çok güvendi¤ini,
bu yüzden
Mourinho’yu
etkileyip A
tak›m›n de¤iflmez
bir parças› olmak

için eski kulübüne geri dönmek
istedi¤ini aç›klad›. Bu nedenlerden
ötürü geçti¤imiz sezon bafl›nda San
Siro’ya tekrardan merhaba diyen
süper star›n bu iste¤i Portekizli hocay›
da etkilemiflti. Ona bir sezon önce
futbolu b›rakan vatandafl› Figo’nun 
7 numaral› formas›n› verdi ve motive
etmeye çal›flt›. Ancak o sezon da
sadece 13 maç forma giyebildi Q7.
Tak›m› fiampiyonlar Ligi
fiampiyonlu¤u görmesine karfl›n, bu
heyecan› da sadece 2 maçta tadabildi. 
Portekiz A Millî Tak›m›’nda
uluslararas› turnuva baz›nda sadece
Euro 2008’de forma flans› bulan ve bu
turnuvada Cristiano Ronaldo’nun
asistiyle Çek Cumhuriyeti’ne karfl› bir
de gol kaydeden Q7, sezon bafl›nda
Befliktafl’›n büyük u¤rafllar› sonunda

ülkemizin yolunu tuttu. 
Trivelalar›n›, h›z›n› ve driplinglerini
art›k Türk futbolseverler için
sergileyecekti. Kara Kartallarda
özellikle Avrupa kupalar›nda att›¤›
gollerle taraftarlar› kendine bir kez
hayran b›rakt›. 
Avrupa’n›n büyük kulüplerinde
oynama flans› bulmufl ancak en büyük
ç›k›fl› kendi ülkesindeki tak›mlarda
yaflam›fl bu süper star, flimdi yeni
tak›m›na 9. Türkiye Kupas›’n›
kazand›rmak  için haz›rl›k yap›yor.
Türkiye’ye gelmifl geçmifl en kaliteli
yabanc› transferlerden biri olan
Ricardo Quaresma, hiç kuflku yok ki
futbol hayat›n› tamamlad›ktan sonra
bile uzun y›llar trivelalar›yla
haf›zalardan kolay kolay
silinmeyecek.
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O bir trivela ustas›… Yetenek zengini Portekiz futbolunun en önemli
temsilcilerinden. Kariyeri boyunca Barcelona, Chelsea, Inter gibi

dünyan›n en büyük kulüplerinde forma giyme flerefine eriflti. Ama hiç
kuflkusuz onu “Q7” yapan tak›m Porto’ydu. fiimdi ise Befliktafl’a 
9. Türkiye Kupas› flampiyonlu¤unu kazand›rmak için marfla bast›, 

bitifl düzlü¤üne ilk olarak varmak için haz›rlan›yor.

Q7 kupan›n peflinde

2
000-01 y›l›nda Sporting Lizbon’un
altyap›s›nda forma giyerken parlak
kariyerinin ilk ad›mlar›n› at›yordu

Portekizli oyuncu. Ertesi y›l Romanya
Millî Tak›m› Teknik Direktörlü¤ünden
Sporting Lizbon Teknik
Direktörlü¤üne geçifl yapan Laszlo
Bölöni taraf›ndan A tak›ma ç›kar›ld›.
fiu an Frans›z ekibi Lens’in bafl›nda
bulunan Rumen teknik adam›n onunla
birlikte A tak›ma ald›¤› bir di¤er
oyuncu da Cristiano Ronaldo’ydu 
o sezon. Yak›n arkadafl›yla A tak›ma
yükseldi¤i ilk sezon gösterdi¤i
mükemmel performansla tak›m›n›n
Portekiz Ligi flampiyonlu¤unu
kazanmas›nda büyük rol oynay›nca,
her Portekizli oyuncunun bafl›na
geldi¤i gibi genç yafl›nda birçok
Avrupa devinin gözdesi oldu. 
Hocas› taraf›ndan vahflili¤iyle bilinen
Mustang atlar›na benzetilen 1983
do¤umlu futbolcu, bir sezon daha
yeflil-beyazl› ekibin formas›n›
giydikten sonra 2003-04 sezonunun
bafl›nda 6 milyon euro ve Fabio
Rochemback’›n Sporting Lizbon’a
kiralanmas› karfl›l›¤›nda Barcelona’n›n
yolunu tuttu. 
Ancak Katalan ekibinde kendisinden
beklenen büyük patlamay› yapamad›.
Halbuki bordo-mavili tak›mda her fley
oldukça iyi bafllam›flt› onun ad›na.
Sezon bafl› kamp›nda Barcelona
formas›yla sahaya ç›kt›¤› ilk müsabaka
olan Milan maç›nda gol at›yor, ayn›
baflar›y› gösteren yeni transfer
Ronaldinho ile tak›m›n gözdesi
oluyordu. Ancak o sezon düzenli
olarak ilk 11’de forma giyme flans›
bulam›yor ve hocas› Frank Rijkaard’la
aras› aç›l›yordu. Sadece 1 golle
tamamlad›¤› sezonun sonlar›nda
sakatlan›p, ülkesinde düzenlenen Euro
2004’e kat›lma ihtimalinin ortadan
kalkmas› da kötü geçen sezonun tuzu,
biberi oldu adeta. Transfer döneminde
ise problemli oldu¤u Frank Rijkaard’la

çal›flmak istemedi¤ini
aç›klay›nca, son fiampiyonlar
Ligi flampiyonu Porto’nun
yolunu tuttu. 
Barcelona’n›n Deco
transferinde 15 milyon
euro d›fl›nda
Quaresma’y› da
kazanan
Porto,

Portekizli
y›ld›z›n

beklenen
patlamay› yapaca¤›

adresin ta kendisiydi. 4 sezon
formas›n› giydi¤i mavi-beyazl›

tak›mda 3 Portekiz Ligi
flampiyonlu¤u, 1 Portekiz Kupas›,
2 Portekiz Süper Kupas›, 1 de
K›talararas› Kupa gördü y›ld›z oyuncu.
Trivela vurufllar›, h›z›, dripling
kabiliyeti onu Avrupa futbolunun elit
oyuncular›ndan biri yapt› bu
dönemde. Baflta, topu aya¤›nda çok
tutmas› ve bencilce oynad›¤› yönünde
elefltiriler alsa da Porto’nun sistemi ve
genç futbolcu say›s›n›n çoklu¤u
sayesinde bu yönleriyle tak›m›n›n en
farkl› ismi oldu 4 y›l boyunca. 
Art›k kariyerinin zirvesindeydi Q7 ve
bir kez daha bir Avrupa devinde
flans›n› denemek istiyordu. Bu seferki
tercihi ‹talya’dan Inter’di. Yaklafl›k 
19 milyon euro ve bir oyuncu
karfl›l›¤›nda alm›flt› mavi-siyahl› kulüp
onu. Porto’ya giden bu oyuncu ise
yine tan›d›k bir isimdi. Bu sezon
Eskiflehirspor formas› giyen Pele.
Inter’deki hocas› Jose Mourinho’ydu.
Ancak Rijkaard’la oldu¤u gibi
vatandafl› olan hocas›yla da sorunlar
yaflad› Portekizli y›ld›z. Mourinho,
Quaresma’n›n yeteneklerinin had
safhada oldu¤unu ancak taktik disiplin
ve oyun anlay›fl›na ba¤l› kalma
konusunda sorunlar› bulundu¤unu
belirtti. 2008-09 sezonunun ilk

Ricardo Quaresma



2007-08 sezonunda Befliktafl’›n
bafl›na gelen Ertu¤rul Sa¤lam
kendisine ligin ilk yar›s›nda sadece
6 maçta görev verdikten sonra onu
çok isteyen Abdullah Avc›’n›n
teknik direktörlü¤ünü yapt›¤›
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor’a
transfer oldu. Bu tak›mdaki 
4. maç›nda ise Çaykur Rizespor’a
karfl› fileleri 2 kez havaland›rarak
hem tak›m› için ilk gollerini
kaydetmifl oldu, hem de 1-0 geriye
düfltükleri maçta tak›m›na galibiyeti
getirdi. Yeni tak›m›ndaki ilk
sezonunda bir di¤er önemli golü
ise 2-1 kazand›klar› maçta
Befliktafl’a kaydetti. Sol ayakl›
y›ld›z, böylece eski tak›m›na karfl›
mücadele etti¤i ilk maçta gol
sevinci de yaflam›fl oldu. 
‹BB’deki yar›m sezonluk
performans›n› 6 golle noktalayan
‹brahim Ak›n, 2008-09 sezonunu
da ayn› gol say›s›yla kapatt›ktan
sonra dönem dönem sakatl›klar
yaflad›¤› geçmifl sezonda ise biri
yine eski tak›m› Befliktafl’a olmak
üzere 4 gol kaydetmeyi baflard›. 
‹brahim Ak›n, içinde
bulundu¤umuz sezona ise di¤er
y›llara oranla müthifl bir bafllang›ç
yapt›. Ligdeki ilk golünü 2. haftada
yine Befliktafl’a karfl› deplasmanda
bulan y›ld›z oyuncu, tak›m›n›n flu
ana kadar oynad›¤› hemen hemen
her maçta sahada yer alarak, bu
anlamda da istikrarl› bir görüntü
çizdi. Özellikle ligde Galatasaray
ve Sivasspor’a att›¤› 2’fler golle bu
haftalar›n en baflar›l› oyuncular›n
bafl›nda yer ald›. ‹BB’nin Ziraat
Türkiye Kupas› Finali’ne ç›kma
yolundaki en kritik dura¤›nda ise
yar› final rövanfl maç›nda
Ankara’da Gençlerbirli¤i a¤lar›na
iki gol b›rakarak tak›m›n›n maç› 3-0
kazanmas›na ve final vizesi
almas›na çok büyük katk› yapt›.
Kas›m 2010’da ise Hollanda ile
deplasmanda oynanan haz›rl›k maç›
için uzun y›llar›n ard›ndan 
A Millî Tak›m kadrosuna seçilmeyi
baflard›.
Sadece golleriyle de¤il, ayn› zamanda
asistleri, toplu ve topsuz yapt›¤›
koflularla da rakip defanslar›n korkulu

rüyas› olan baflar›l› oyuncu,
Büyükflehir Belediyespor’a transfer
olduktan sonra her sezon gol atmay›
baflard›¤› eski tak›m› Befliktafl’› kupada
da avlaman›n hesaplar›n› yap›yor. 
O müthifl sol aya¤›n›n yan› s›ra
uzaktan att›¤› gollerle de izlemeye hiç

doyamad›¤›m›z ‹brahim Ak›n, daha
önce en çok kazand›¤› kupa olan
Ziraat Türkiye Kupas›’n› 3. kere, ama
bu sefer baflka bir tak›mda, hem de bu
kupalar› kald›rd›¤› eski tak›m›
Befliktafl’a karfl› kald›rabilecek mi, hep
birlikte görece¤iz. 1312

Sadece golleriyle de¤il, ayn› zamanda asistleri, toplu ve topsuz
yapt›¤› koflularla da defanslar›n korkulu rüyas›. ‹BB’ye transfer
olduktan sonra her sezon gol atmay› baflard›¤› eski tak›m› Befliktafl’›
kupada da avlaman›n hesaplar›n› yap›yor. O müthifl sol aya¤›n›n
yan› s›ra uzaktan att›¤› gollerle de izlemeye doyamad›¤›m›z y›ld›z
futbolcu, daha önce üç kez kald›rd›¤› Ziraat Türkiye Kupas›’n›
bu kez Belediyespor’un müzesine tafl›mak istiyor. 

Belediye’nin lokomotifi

T
ürkiye’nin en iyi sol ayaklar›ndan
‹brahim Ak›n, ‹zmir’in yetifltirdi¤i
yeteneklerden biri. ‹zmir Gençlik

Spor ve ‹l Müdürlü¤ü’nde bafllayan
futbol maceras›, 15 yafl›nda Altay’›n
altyap›s›na girifl yapmas›yla devam
etti. ‹zmir’in siyah-beyazl›lar›,
‹brahim’in hünerlerini sergileyece¤i ve
kendini Türk futboluna tan›taca¤›
kulüp olacakt›. 1984 do¤umlu
oyuncu, 2001’de Altay’›n A tak›m›na
yükseldi. O sezon 2. Lig’de mücadele
eden ‹zmir ekibinde 2’si lig, 1’i
kupada olmak üzere 3 maçta forma
giyebildi. Ancak ertesi sezon tak›m›n
hücum hatt›ndaki de¤iflmez
isimlerden biri oldu. Süper Lig’e
yükselen Altay’da 24 lig maç›na ç›kt›
ve rakip filelere 5 gol b›rakmay›
baflard›. Ayn› sezon Sabri Sar›o¤lu,
Emre Güngör, Burak Y›lmaz, Selçuk
‹nan gibi oyuncular›n›n da yer ald›¤›
Genç Millî Tak›m’›n demirbafllar›ndan
biri haline geldi ve ay-y›ld›zl› forma
için de 5 gol atmay› baflard›. 
Altay’›n Süper Lig’e ç›kar ç›kmaz
yeniden düflmesinden dolay› 2003-04
sezonunu 2. Lig’de geçirdi. Belki de
bugüne kadar yaflad›¤› en verimli
sezondu kendisi için. Çünkü Altay,
ligi 9. s›rada bitirmesine karfl›n 18 gol
kaydediyor ve 21 gollü tak›m arkadafl›
Ümit ‹nal’›n ard›ndan Dardanelsporlu
Mehmet fien’le gol krall›¤›nda
ikincili¤i paylafl›yordu.
Mükemmel geçen bir dönemin
ard›ndan 2004-05 sezonunda bir
di¤er siyah-beyazl› kulübün formas›n›
terletmek için ‹stanbul’un yolunu
tutuyordu genç y›ld›z. Oldukça cüzi
bir fiyat karfl›l›¤›nda harika bir sol
ayak kazanm›flt› Befliktafl. Altay’da
hücum hatt›nda oynamas›na karfl›n
Befliktafl’ta ilk sezonunda bazen
forvette, bazen de orta sahan›n
solunda görev yapt›. Vicente Del
Bosque ve R›za Çal›mbay’la çal›flma

f›rsat› buldu¤u sezonu 8 golle
tamamlad›. Özellikle sezon
sonuna do¤ru Befliktafl’›n
flampiyon Fenerbahçe’yi
deplasmanda 4-3 yendi¤i 
o unutulmaz maçta flimdiki
tak›m arkadafl› Rüfltü
Reçber’e ceza sahas›
d›fl›ndan att›¤› müthifl golle
siyah-beyazl› taraftarlar›n
gönüllerini fethetti. 
2006 Avrupa fiampiyonas›
Elemeleri için s›k s›k kadroya
ça¤r›ld›¤› Ümit Millî Tak›m
formas›yla da rakip filelere 
4 gol b›rakmay› baflard›. O
sezon ayr›ca UEFA Kupas›’nda
Athletic Bilbao ile
Steaua Bükrefl’e
att›¤› gollerle
Avrupa
arenas›nda da
siftah yapm›fl
oldu.
Befliktafl’ta
baflar›l›
say›labilecek ilk
sezonunun
ard›ndan, Türkiye’nin
Atatürk Olimpiyat
Stadyumu’nda
Almanya’y›
2-1 yendi¤i
haz›rl›k
maç› için de
ilk kez A Millî
Tak›m kadrosuna
ça¤r›lmay› baflard›. Teknik Direktör
Fatih Terim taraf›ndan 79. dakikada
Ümit Özat’›n yerine oyuna al›narak
ilk kez A millî oldu. Ayn› sezon
Azerbaycan ile Bakü’de oynanan ve
1-1 biten haz›rl›k maç›na ise ilk kez
on birde ç›kma flans› buldu. 
Bir önceki y›l oldu¤u gibi dönem
dönem ilk on birde yer ald›¤› Befliktafl
ad›na ise ligde 4, Türkiye Kupas›’nda 2,

UEFA
Kupas›’nda

da 1 gol
kaydetmeyi

baflard›. Ayr›ca bu
sezonun sonunda
Befliktafl’›n ‹zmir
Atatürk Stad›’nda
Fenerbahçe’yi

uzatmalarda 3-2
yenerek Türkiye

Kupas›’n› almas›yla
kariyerindeki ilk kupay›

kendi memleketinde kald›rm›fl
oldu.

2006-07 sezonu eski y›llara oranla
‹brahim Ak›n için pek de iyi

geçmedi. Bir önceki sezonun
ortas›nda göreve getirilen 

Jean Tigana önderli¤indeki
Befliktafl’›n flampiyonluk

mücadelesi verdi¤i dönemde
tak›m›na pek de katk›

sa¤layamad› genç oyuncu.
Sezonun 30. haftas›nda Befliktafl’›n
Sivasspor’u son dakika golüyle yenip
lider Fenerbahçe ile puan fark›n› 2’ye
indirdi¤i maç ve UEFA Kupas›’nda
Belçika ekibi Club Brugge’e att›¤› gol
d›fl›nda siyah-beyazl›lar ad›na rakip
fileleri hiç sarsamad›. Ancak
kariyerine oranla baflar›s›z bir sezon
geçirmesine ra¤men biri Süper Kupa,
di¤eri de Türkiye Kupas› olmak üzere
kulübüyle iki kupa kald›rmay› baflard›.

‹brahim Ak›n



Büyükflehir Belediyespor defans›n›
aflabildi ve 90 dakika ev sahibi ekibin
1-0 üstünlü¤ü ile sona erdi. 
Befliktafl’›n kupadaki ilginç maçlar serisi
Spor Toto 2. Lig tak›mlar›ndan Konya
Torku fiekerspor karfl›s›nda da devam
etti. Siyah-beyazl›lar›n cezas› nedeniyle
Antalya’daki Mardan Stad›’nda oynanan
karfl›laflmaya Bernd Schuster farkl› bir
kadro ç›karm›flt›. Savunmada Furkan
fieker, forvette ise Ali Kuçik, ilk on birde
görmeye al›flt›¤›m›z oyuncular de¤ildi.
Ancak siyah-beyazl› tak›m Gaziantep’te
u¤rad›¤› floktan ders alm›fl ve iflin
ciddiyetini kavram›fl görünüyordu.
Nitekim daha 10. dakikada golü
buldular. Bu dakikada Tabata’n›n
ortas›na iyi yükselen Aurelio’nun kafa
vuruflunda top dire¤in içine vurup
çizginin içine düfltü ve siyah-beyazl›lar
1-0 öne geçti. Konya Torku
fiekerspor’un Cafercan’la Befliktafl
kalesini çok zor durumlara düflürdü¤ü
üç pozisyonun ard›ndan dakikalar 44’ü
gösterirken Quaresma-Guti ortakl›¤›,
‹spanyol oyuncunun aya¤›ndan ikinci
golü getirdi ve ilk yar› bu skorla
tamamland›. 59. dakikada Befliktafl
durumu 3-0 yapt›. Bu dakikada
Quaresma’n›n ak›l dolu pas›yla buluflan
Nobre, müsait durumdaki Fink’i
görüyor, Alman futbolcuya da düzgün
bir vuruflla golü atmak kal›yordu. Ancak
Konya Torku fiekerspor 3-0 geriye
düflmesine ra¤men oyundan kopmad›.
74’te Yusuf’un ceza sahas›na gönderdi¤i
topa ‹smail Köybafl›’n›n yapt›¤› ters
vuruflla fark› ikiye indiren konuk ekip,
82. dakikada Cenk’i 30 metreden
afl›rtma bir vuruflla avlayan Yusuf’la
skoru 3-2’ye getirdi. Fakat Befliktafl son
8 dakikada baflka gole izin vermedi ve
böylece gruptaki ikinci maç›nda ilk
galibiyetini elde etmeyi baflard›. 

Befliktafl’›n gruptaki üçüncü maç›, güçlü
Manisaspor’layd›. Manisaspor, Konya
Torku fiekerspor’la oynad›¤› ilk maç›
kaybetmiflti ve bu karfl›laflmay›
kazanmas› gerekiyordu. Befliktafl
aç›s›ndan da galibiyetten baflka bir yol
görünmüyordu. Zaten iki tak›m da maç›
bu hevesle oynad› ve ortaya bir gol
düellosu ç›kt›. Henüz 19. dakikada
Manisaspor golü buldu. Yi¤it
‹ncedemir’in ara pas›yla ceza sahas›nda
buluflan Simpson, kaleci Cenk’ten
dönen flutunda topu iyi takip ederek
ikinci vuruflta golü yapt›. Ancak
Befliktafl’›n beraberlik golü de

gecikmedi. 34’te sa¤ kanatta
Quaresma’n›n düflürülüflüyle kazan›lan
serbest vuruflu kullanan Guti’nin ceza
alan›na gönderdi¤i ortada topa iyi
yükselen Sivok, skora dengeyi getirdi: 
1-1. Bu golden üç dakika sonra bu kez
Quaresma sa¤dan ortalad›, Almeida
kafay› vurdu, Manisaspor savunmas›n›n
uzaklaflt›rmaya çal›flt›¤› topla Guti
bulufltu. ‹spanyol oyuncunun pas›n› iyi
de¤erlendiren Nobre, Befliktafl’› 2-1 öne
geçirdi. 40. dakikada Nobre’nin flutu
direkten dönünce ilk yar› bu skorla sona
erdi. Maç› b›rakmaya niyeti olmayan
Manisaspor, 78. dakikada sa¤ beki
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Kupan›n k›demli finalisti
Befliktafl, daha önce bu
mutlulu¤u 8 kez yaflad›. 
Bu sezon Avrupa’da ve
ligde umdu¤unu
bulamayan, sadece Ziraat
Türkiye Kupas›’na kilitlenen
Befliktafl, oynad›¤› 8 maçta
6 galibiyet, 1 beraberlik ve
1 yenilgi alarak finale geldi.
8 maçta a¤lara gönderdi¤i
20 topla kupan›n en golcü
tak›m› olan Befliktafl, 8 gol
yedi. 

Befliktafl finale 20 golle geldi

B ugüne dek 8 kez Türkiye
Kupas›’n› müzesine götüren
Befliktafl, bu sezon da kurdu¤u
özel kadroyla sadece kupada
de¤il, ligde ve Avrupa’da da
büyük baflar›lar kovalamay›
amaçl›yordu. 
Ancak siyah-beyazl› tak›m›n
hem ligde hem de Avrupa’daki
iflleri hiç de umdu¤u gibi
gitmedi. Sezona Alman Teknik
Direktör Bernd Schuster
yönetiminde Guti, Quaresma,
Hilbert gibi önemli oyuncu
transferleriyle giren Befliktafl,
kötü sonuçlar üzerine sezonun
25. haftas›n›n ard›ndan
Schuster’le yollar›n› ay›rd›.
Siyah-beyazl› tak›m›n hedeften
kopmad›¤› tek kulvar ise Ziraat
Türkiye Kupas› oldu. Bugün
kupan›n kulpundan tutan iki
tak›mdan birisi olan Kartallar,

Kamil Ocak Stad› - 11 Kas›m 2010
Hakemler
‹lker Meral, Serkan Malkoç, Nihat Samuk 
Gaziantep Büyükflehir Belediyespor
Kaz›m-Cihan Can, Osman, Erkam (Bu¤ra dk. 84),
Ramazan-Kenan (Serdar dk. 62), Eren, Mustafa, Hakan-
U¤ur (Ferit dk. 86), Recep
Befliktafl
Cenk-Hilbert, ‹brahim Toraman, Ersan, ‹smail-Tabata
(Holosko dk. 72), Fink, Necip Uysal (Yusuf dk. 72)-Nihat
Kahveci (Onur Bayramo¤lu dk. 59), Bobo, Quaresma, 
Gol
Eren (dk. 26)

Mardan Antalyaspor Stad› - 22 Aral›k 2010
Hakemler
Hakan Özkan, Aleks Tasç›o¤lu, Orkun Aktafl 
Befliktafl
Cenk-Erhan, Furkan, Ersan, ‹brahim Üzülmez (‹smail dk. 46)-Aurelio,
Guti, Tabata (Fink dk. 46)-Quaresma, Nobre (R›dvan dk. 82), 
Ali Kuçik  
Konya Torku fiekerspor
Ali Melih-Ahmet (Ömer dk. 61), Süleyman, Onur, An›l (Kadir dk. 46)-
Mehmet, Hasan, Muhammet, Yusuf (Samet dk. 87)-Cafercan, Murat 
Goller
Aurelio (dk. 10), Guti (dk. 44), Fink (dk. 60), 
‹smail Köybafl› (dk. 74 kendi kalesine), Yusuf (dk. 82)

Manisa 19 May›s Stad› 12 Ocak 2011
Hakemler
Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hano¤lu, Hakan Yemiflken 
Manisaspor
‹lker-Ömer Aysan, Hüseyin, Burak Özsaraç, Eren-Yi¤it Göko¤lan, Yi¤it
‹ncedemir (Ferhat dk. 34), Bekir (Isaac dk. 57), Simpson (Makukula dk.
66)-Mehmet Güven, Kahe 
Befliktafl
Cenk-Hilbert, Sivok, ‹brahim Toraman (Ersan dk. 89), ‹smail-Quaresma,
Aurelio, Guti (Ernst dk. 87), Simao-Nobre, Almeida (Bobo dk. 82)
Goller
Simpson (dk. 19), Sivok (dk. 34), Nobre (dk. 37), Ömer Aysan (dk. 78),
Guti (dk. 82 penalt›dan) 

Fiyap› ‹nönü Stad› - 26 Ocak 2011
Hakemler
Cüneyt Çak›r, Aleks Taflç›o¤lu, Orkun Aktafl 
Befliktafl
Cenk-Hilbert, ‹brahim Toraman, Ersan (Ekrem dk. 89), ‹smail-
Quaresma, Aurelio, Guti, Simao-Nobre (Fernandes dk. 65), Almeida
(Bobo dk. 77) 
Trabzonspor
Onur-Tayfun, Glowacki (Mustafa dk. 43), Giray, Ferhat-Yattara,
Ceyhun, Sezer (Colman dk. 75) Piotr Brozek (Umut dk. 68)-
Alanzinho, Pawel Brozek 
Goller
Almeida (dk. 11), Quaresma (dk. 30), Alanzinho (dk. 46)

asl›nda bu yola da kaza yaparak
bafllam›flt›. Ziraat Türkiye
Kupas›’nda B Grubu’nda yer alan
Befliktafl’›n rakipleri Trabzonspor,
Manisaspor, Gaziantep Büyükflehir
Belediyespor ve Konya Torku
fiekerspor’du. ‹lk maç›n› 11 Kas›m
2010 günü deplasmanda Gaziantep
Büyükflehir Belediyespor’la oynayan
Befliktafl, ummad›¤› bir sonuçla
karfl›laflt›. Sahaya Quaresma’l›,
Hilbert’li, Tabata’l›, Nihat’l›,
‹brahim Toraman’l›, Fink’li bir
kadroyla ç›kan siyah-beyazl›lar,
Bank Asya 1. Lig temsilcisi

rakiplerine yenilmekten
kurtulamad›. Befliktafl’a karfl› topa
sahip olarak oynamay› tercih eden
ve rakibinin ad›ndan çekinmeyen
Gaziantep Büyükflehir Belediyespor,
27. dakikada gole ulaflt›. 
Bu dakikada Befliktafl
savunmas›ndan seken topu ceza
sahas›n›n d›fl›nda kontrol eden Eren
Özen, aya¤›n›n içiyle çok sert bir
vurufl yaparak kaleci Cenk’i avlad›.
Golü yedikten sonra özellikle
Quaresma’n›n çabalar›yla beraberlik
kovalayan Befliktafl, ne kaleci
Kaz›m’› ne de Gaziantepspor

Gaziantep B.B - Befliktafl: 1-0 Befliktafl - Konya Torku fieker: 3-2 Manisaspor - Befliktafl: 2-3 Befliktafl - Trabzonspor: 2-1
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Fiyap› ‹nönü Stad› - 2 fiubat 2011
Hakemler
Deniz Çoban, Erdinç Sezertam, Serkan Akarca 
Befliktafl
Hakan-Ekrem (Erhan dk. 63), ‹brahim Toraman, Sivok, ‹smail-
Hilbert, Ernst, Necip, Fernandes-Quaresma (Onur dk. 68), Bobo 
Gaziantep Büyükflehir Belediyespor
Onur Bulut-Onur Kalafat, Ferit, Osman, Ahmet-Mustafa 
(Bu¤ra dk. 75), Ramazan, Ferdi (Zafer dk. 58), Eren-Serdar
(Hakan dk. 86), U¤ur 
Goller
Bobo (dk. 22 ve 50 penalt›dan), Fernandes (dk. 31 ve 47),
Quaresma (dk. 61) 

Kamil Ocak Stad› - 3 Mart 2011
Hakemler
Hüseyin Sabanc›, Volkan Narinç, Ark›n Akgöl 
Gaziantep Büyükflehir Belediyespor
Kaz›m-Onur Kalafat, Ferit, Osman, Ahmet-Mustafa, Kenan,
Bu¤ra (Hakan Albayrak dk. 81), Volkan  (Ramazan dk. 59)-
‹brahim Ferdi, Abdullah (Zafer dk. 74) 
Befliktafl
Cenk-Erhan Güven, Sivok (Furkan dk. 48), At›nç, ‹smail
(Do¤ukan dk. 46)-Hilbert, Fernandes, Aurelio, Onur
Bayramo¤lu (Muhammed Demirci dk. 38)-Nobre, Almeida 
Goller
Nobre (dk. 11), Hilbert (dk. 75), Almeida (dk. 89) 

Fiyap› ‹nönü Stad› - 6 Nisan 2011
Hakemler
Bülent Y›ld›r›m , Baki Tuncay Ak›n , Erdinç Sezertam 
Befliktafl
Rüfltü-Hilbert, ‹brahim Toraman, Aurelio, ‹smail-Quaresma, Necip,
Ernst, Simao (Nihat dk. 87)-Guti (Fernandes dk. 57), Almeida (Bobo dk. 79) 
Gaziantepspor
Karcemarskas-Elyasa, Emre, Dany, Ivan-Sosa (Alper dk. 84), Murat
(Zurita dk. 67), Hürriyet, Olcan-Wagner (Jorginho dk. 71), Cenk Tosun 
Goller
Simao (dk. 65 ve 86), Almeida (dk. 74) 
K›rm›z› Kart
Ivan de Souza (dk. 89)

Kamil Ocak Stad› - 20 Nisan 2011
Hakemler
Kuddusi Müftüo¤lu, Ali Sayg›n Ögel, Serdar Akçer
Gaziantepspor
Karcemarskas-Serdar Kurtulufl, Yalç›n, fienol Can, Ivan de Souza
(Cenk Güvenç dk. 85)-Popov, Wagner (Zurita dk. 58), Hürriyet, Olcan
Ad›n (Julio Cesar dk. 73)-Sosa, Cenk Tosun
Befliktafl
Rüfltü-Ekrem Da¤, ‹brahim Toraman, Sivok, ‹smail Köybafl›-
Quaresma,Necip, Ernst, Simao (Hilbert dk. 85)-Fernandes, Almeida
(Bobo dk. 60) 
Goller
Olcan (dk. 4 ve 67), Simao (dk. 32 penalt›dan), Almeida (dk. 48) 

Ömer Aysan’›n golüyle 2-2’lik
eflitli¤i sa¤lasa da skoru Guti’nin 
82. dakikada penalt›dan att›¤› gol
belirledi. Befliktafl üçüncü maç›ndan
ikinci galibiyetini ç›kartm›fl ve
Trabzonspor’la oynayaca¤› son
karfl›laflmaya umut tafl›m›flt›.  
26 Ocak 2011 günü Fiyap› ‹nönü
Stad›’nda oynanan 
Befliktafl-Trabzonspor maç› adeta bir
erken final niteli¤indeydi ve kim
kazan›rsa gruptan o ç›kacakt›.
Ancak Trabzonspor’un maç öncesi
farkl› hesaplar› vard›. Bordo-mavili
tak›m, Gaziantepspor Büyükflehir
Belediyespor’un Manisa
deplasman›nda kazanamayaca¤›n›
ve Befliktafl’a yenilse bile gruptan
ç›kaca¤›n› düflünmüfltü. Hafta
sonunda Fenerbahçe ile oynayaca¤›
zorlu lig maç›n› da hesaba katan
fienol Günefl, kupa mücadelesine
yedek a¤›rl›kl› bir kadro sürmüfltü.

Maça bask›l› bafllayan Befliktafl, 10.
dakikada Simao’nun ortas›nda topu
gelifline bir vuruflla Trabzonspor
a¤lar›na gönderen Almeida’n›n
golüyle 1-0 öne geçti. 29. dakikada
Quaresma yaklafl›k 25 metreden
mükemmel bir vuruflla fark› ikiye
ç›kard›. ‹lk yar›daki Befliktafl bask›s›
baflka gol getirmeyince devre 2-0
sona erdi. 
‹kinci yar›ya ise Trabzonspor h›zl›
girdi. 46. dakikada Sezer’in ceza
sahas›na gönderdi¤i topu Pawel
Brozek mükemmel bir hareketle
Alanzinho’nun önüne b›rakt›;
Brezilyal› oyuncu da yak›n
mesafeden yapt›¤› vuruflla fark› bire
indirdi: 2-1. Bir dakika sonra Pawel
Brozek’in yak›n mesafeden kafa
vuruflunda top Befliktafl kalesinin
yan dire¤inden döndü. 57’de ise
Almeida’n›n dönerek vuruflunda bu
kez direkler Befliktafl’a gol izni

vermedi. ‹ki tak›m›n karfl›l›kl›
ataklar›ndan baflka gol ç›kmay›nca
Befliktafl maç› 2-1 kazand› ve grup
lideri olarak çeyrek finale yükseldi. 
Çeyrek final kuralar›, Befliktafl’la
Gaziantep Büyükflehir
Belediyespor’un yollar›n› bir kez
daha kesifltirdi. Ancak Befliktafl’›n bu
defa yeni bir sürprize izin verme
niyeti yoktu. Oyuna h›zl› giren ve
art arda pozisyonlar üreten 
siyah-beyazl›lar, arad›klar› gole
22’de ulaflt›. Ernst’in ara pas›nda
savunman›n arkas›nda bombofl
pozisyonda topla buluflan Bobo için
golü atmak zor olmad›. 
31. dakikada Hilbert, Ernst, Ekrem
üçlüsünün paslaflmas›nda top son
olarak Ekrem’de kald›. Ekrem ceza
alan› içinde son çizgiye indi¤i anda
topu alt› pas›n önündeki
Fernandes’in önüne b›rakt›.
Portekizli oyuncu bekletmeden
vurdu ve ilk yar›n›n skorunu 2-0
olarak belirledi. Befliktafl ikinci
yar›ya da gol ifltah›yla bafllad›. 
47. dakikada Fernandes, sa¤ kanatta
Hilbert’i kaç›rd›ktan sonra içeriye
koflu yapt›; Hilbert de kaleciyle karfl›
karfl›ya kald›¤› anda bofltaki
arkadafl›n› gördü; Fernandes için
topu bofl kaleye yollamak çok
kolayd›: 3-0. 50. dakikada Onur
Kalafat’›n Quaresma’y› düflürmesiyle
kazan›lan penalt›y› Bobo gole
çevirdi. 62. dakikada Quaresma,
kazan›lan serbest vuruflta, kurulan
baraj›n sa¤›ndan plase bir vuruflla
meflin yuvarla¤› filelere gönderdi ve
skoru ilân etti: 5-0. Befliktafl,
Gaziantep’teki rövanfla ç›kmadan tur
biletini cebine atm›flt› bile. 
Yar› finali garantileyen Befliktafl,
formaliteye dönüflen rövanflta Erhan,

Furkan, At›nç, Do¤ukan, Onur,
Muhammed Demirci gibi oyuncular›na
da flans tan›d›. Siyah-beyazl›lar, 
11. dakikada 1-0’l›k üstünlü¤ü yakalad›.
Bu dakikada Onur’un pas›yla buluflan
Almeida, kaleci Kaz›m’› geçerek topu
kaleye gönderdi, defanstan dönen topu
Nobre rahat bir flekilde tamamlad› ve ilk
yar› 1-0 sona erdi. 75’te Fernandes’in
savunman›n arkas›na sark›tt›¤› pasla
ceza alan›na giren Hilbert plase bir
vuruflla skoru 2-0’a getirdi. Ataklar›n›
sürdüren Befliktafl, 89’da Almeida’n›n
golüyle maç› 3-0 kazand› ve yar› finalde
ayn› flehrin tak›m› Gaziantepspor’un
rakibi oldu. 
‹ki güçlü tak›m aras›ndaki yar› finalin ilk
maç› 6 Nisan günü Fiyap› ‹nönü
Stad›’nda oynand›. Befliktafl’›n cezas›
nedeniyle tribünlerde seyirci yoktu.
Rakibinin seyirci deste¤inden yoksun
olmas›n› iyi de¤erlendiren
Gaziantepspor oyunda üstünlü¤ü ele
geçirmekte zorlanmad›. Befliktafl’›n ön
alanda bask› yapmamas›ndan ve hücum
oyuncular›n›n geri dönmekte
zorlanmas›ndan yararlanan
Gaziantepspor, aya¤a paslarla kontrolü
elinde tuttu ve Rüfltü’nün kalesinde
önemli tehlikeler oluflturdu. Ancak ilk
yar›da Cenk Tosun’un iki, Murat
Ceylan’›n da bir gollük vurufluna
yerinde reaksiyonlar gösteren Rüfltü,
Gaziantepspor’a gol izni vermedi. 
50. dakikada Rüfltü bu kez Olcan’›n
gollük vuruflunu bertaraf ederken, 56’da
Ismael Sosa topu bofl kaleye itemedi.
60’ta Hürriyet’in sert flutunu kontrol
eden Rüfltü, Befliktafl’› ayakta tutan
adam olmay› sürdürdü. Ancak 64.
dakikada her fley bir anda de¤iflti.
Befliktafl’›n kazand›¤› friki¤i usta bir
vuruflla a¤lara gönderen Simao,
Gaziantepspor’un coflkusunu bir anda

s›f›ra indirdi.
Befliktafl ise bu
golden sonra
toparland› ve
rakip kalede
önemli
tehlikeler üretti.
69’da
Simao’nun flutu
yan direkte
patlad›. 
70’te ‹brahim
Toraman’›n kafa
flutu üst
direkten, topu
tamamlayan
Ernst’in vuruflu
ise çizgi
üzerindeki
Elyasa’dan
döndü. Befliktafl
ikinci golünü de
bir duran topla
buldu. 75’te
Fernandes’in
soldan kulland›¤› serbest vurufla ön
direkte iyi yükselen Almeida, topu
kafayla a¤lara yollad›: 2-0. 
Bitime 4 dakika kala Ernst’in flutunu
Karcemarskas çeldi ama topu iyi takip
eden Simao skoru belirleyen golü
atmakta zorlanmad›: 3-0. 
20 Nisan’da Kâmil Ocak’ta oynanan
rövanfl maç› büyük ölçüde formaliteye
dönüflmüfltü. Gaziantepspor’un finalist
olabilmesi için 4 farkl› kazanmas›
gerekiyordu. Bütün hedeflerinden
uzaklafl›p sadece kupaya kilitlenen
Befliktafl’›n buna izin verece¤ini
düflünenlerin say›s› fazla de¤ildi. Ancak
Gaziantepspor maça öyle bir bafllad› ve
4. dakikada Olcan’›n kafas›yla da golü
buldu ki, ak›llarda “acaba” iflaretleri
dolaflmaya bafllad›. Ev sahibi ekip

Popov, Yalç›n ve Olcan’la art arda
goller kaç›r›rken, Befliktafl 32’de
rahatlad›. Korner atafl›ndan oluflan
karambolde topun Yalç›n’›n eliyle
buluflmas›ndan do¤an penalt›y›
kullanan Simao skoru 1-1’e getirdi ve
Gaziantepspor’un umutlar›n› tüketti. 
‹kinci yar›n›n bafl›nda Quaresma soldan
tafl›d›¤› topu bofl pozisyondaki
Almeida’ya aktard›. Almeida’n›n golü
48’de Befliktafl’› 2-1 üstünlü¤e tafl›d›. 
Bu dakikadan sonra sadece iyi futbol
oynamay› düflünen ve Befliktafl
kalesinde üst üste tehlikeler üreten
Gaziantepspor, 67’de Olcan’›n ceza
sahas› d›fl›ndan att›¤› mükemmel golle
skoru 2-2’ye getirdi. Bu skor, ilk maç› 
3-0 kazanan Befliktafl’›n finalist olmas›
anlam›na geliyordu.

Befliktafl - Gaziantep B. B: 5-0 Gaziantep B.B - Befliktafl: 0-3 Befliktafl - Gaziantepspor: 3-0 Gaziantepspor - Befliktafl: 2-2
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Ekrem Da¤
Defans

Do¤um Tarihi
05.12.1980

Boyu: 1.76 m. 
Kilosu: 75 kg.

Roberto Hilbert
Defans

Do¤um Tarihi
16.10.1984

Boyu: 1.82 m.
Kilosu: 77 kg.

Erhan Güven
Defans

Do¤um Tarihi
15.05.1982

Boyu: 1.83 m.
Kilosu: 75 kg.

Tomas Sivok
Defans

Do¤um Tarihi
15.09.1983

Boyu: 1.84 m.
Kilosu: 77 kg.

Furkan fieker
Defans

Do¤um Tarihi
17.03.1992

Boyu: 1.96 m.
Kilosu: 78 kg.

‹smail Köybafl›
Defans

Do¤um Tarihi
10.07.1989

Boyu: 1.77 m.
Kilosu: 75 kg.

Fabian Ernst
Orta Saha

Do¤um Tarihi
30.05.1979

Boyu: 1.83 m.
Kilosu: 80 kg.

Guti
Orta Saha

Do¤um Tarihi
31.10.1976

Boyu: 1.82 m.
Kilosu: 78 kg.

Mehmet Aurelio
Orta Saha

Do¤um Tarihi
15.12.1977

Boyu: 1.78 m.
68 kg.

Necip Uysal
Orta Saha

Do¤um Tarihi
24.01.1991

Boyu: 1.80 m.
Kilosu: 72 kg.

Onur Bayramo¤lu
Orta Saha

Do¤um Tarihi
04.01.1990

Boyu: 1.87 m.
Kilosu: 75 kg.

Manuel Fernandes
Orta Saha

Do¤um Tarihi
05.02.1986

Boyu: 1.75 m
Kilosu: 74 kg.

Nihat Kahveci
Forvet

Do¤um Tarihi
23.11.1979

Boyu: 1.75 m.
Kilosu: 71 kg.

Ricardo Quaresma
Forvet

Do¤um Tarihi
26.09.1983

Boyu: 1.73 m.
Kilosu: 67 kg.

Mert Nobre
Forvet

Do¤um Tarihi
01.11.1980

Boyu: 1.83 m.
Kilosu: 81 kg.

Bobo
Forvet

Do¤um Tarihi
09.01.1985

Boyu: 1.86 m.
Kilosu: 85 kg.

Hugo Almeida
Forvet

Do¤um Tarihi
23.05.1984

Boyu: 1.91 m.
Kilosu: 86 kg.

Simao Sabrosa
Forvet

Do¤um Tarihi
30.10.1979

Boyu: 1.70 m.
Kilosu: 64 kg. 1918

Kenan Hasagiç
Kaleci

Do¤um Tarihi
01.02.1980

Boyu: 1.91 m.
Kilosu: 78 kg.

O¤uzhan Bahad›r
Kaleci 

Do¤um Tarihi
24.12.1979

Boyu: 1.89 m.
Kilosu: 77 kg..

Behram Zülalo¤lu
Kaleci 

Do¤um Tarihi
30.08.1982

Boyu: 1.85 m.
Kilosu: 76 kg.

Rüfltü Reçber
Kaleci

Do¤um Tarihi
10.05.1973

Boyu: 1.87 m.
Kilosu: 76 kg.

Hakan Ar›kan
Kaleci 

Do¤um Tarihi
17.08.1982 

Boyu: 1.92 m.
Kilosu: 86 kg.

Cenk Gönen
Kaleci 

Do¤um Tarihi
21.02.1988

Boyu: 1.90 m.
Kilosu: 84 kg.

R›zvan fiahin 
Defans

Do¤um Tarihi
30.10.1981

Boyu: 1.71 m.
Kilosu: 73 kg.

Marcin Kus
Defans 

Do¤um Tarihi
02.09.1981

Boyu: 1.87 m.
Kilosu: 80 kg.

Marcus Barbosa
Defans

Do¤um Tarihi
21.10.1982

Boyu: 1.94 m.
Kilosu: 80 kg..

Can Arat
Defans 

Do¤um Tarihi
21.08.1984

Boyu: 1.90 m.
Kilosu: 82 kg.

Metin Depe
Defans  

Do¤um Tarihi
10.11.1981

Boyu: 1.86 m.
Kilosu: 88 kg. 

Ekrem Ekflio¤lu
Mevkii: Defans

D. Tarihi:
16.01.1978

Boyu: 1.84 m.
Kilosu: 74 kg..

Cihan Haspolatl›
Orta Saha

Do¤um Tarihi
04.01.1980

Boyu: 1.84 m.
Kilosu: 71 kg.

Efe ‹nanç
Orta Saha 

Do¤um Tarihi
24.03.1980

Boyu: 1.72 m.
Kilosu: 70 kg.

Mahmut Tekdemir
Orta Saha 

Do¤um Tarihi
21.01.1988

Boyu: 1.78 m.
Kilosu: 72 kg.

Zeki Korkmaz
Orta Saha

Do¤um Tarihi
01.09.1988

Boyu: 1.75 m.
Kilosu: 64 kg.

Tobias Holmen
Orta Saha

Do¤um Tarihi
28.06.1984

Boyu: 1.78 m.
Kilosu: 70 kg.

Gökhan Süzen
Orta Saha

Do¤um Tarihi
12.07.1987

Boyu: 1.80 m.
Kilosu: 75 kg.

‹brahim Ak›n 
Forvet

Do¤um Tarihi
04.01.1984

Boyu: 1.83 m.
Kilosu: 73 kg.

Ali Güzeldal
Forvet

Do¤um Tarihi
10.08.1986

Boyu: 1.75 m.
Kilosu: 75 kg

Herve Tum
Forvet

Do¤um Tarihi
15.02.1979

Boyu: 1.94 m.
Kilosu: 80 kg.. 

Gökhan Ünal
Forvet

Do¤um Tarihi
23.07.1982

Boyu: 1.85 m.
Kilosu: 80 kg. 

Tevfik Köse
Forvet 

Do¤um Tarihi
12.07.1988

Boyu: 1.80 m.
Kilosu: 75 kg.

‹skender Al›n
Forvet 

Do¤um Tarihi
24.11.1983

Boyu: 1.79 m.
Kilosu: 75 kg. 

Filip Holosko
Forvet

Do¤um Tarihi
17.01.1984

Boyu: 1.85 m.
Kilosu: 75 kg.
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Stat

B
ugün Ziraat Türkiye Kupas›
finaline ilk kez ev sahipli¤i
yapacak olan Kadir Has Stad› ya

da tam ismiyle Kayseri Büyükflehir
Belediyesi Kadir Has Stadyumu,
ülkemiz ad›na bir gurur abidesi
niteli¤ini tafl›yor. 8 Mart 2009
tarihinde Kayserispor ile Fenerbahçe
aras›nda oynanan Turkcell Süper Lig
maç›yla hizmete giren stat,
Türkiye’nin en modern
stadyumlar›ndan biri.  
Temeli 6 Ocak 2007 günü at›lan
stadyumun mimarlar› Bahad›r Kul ve
Alper Aksoy. 27 ay gibi k›sa bir
sürede tamamlanan Kadir Has Stad›,
73 milyon liraya mal edildi. Yerel
maçlarda 40 bin 458 seyirci
alabilecek özelli¤e sahip stad›n
kapasitesi, uluslararas› maçlarda
güvenlik nedeniyle 32 bin 864 kifliye
düflürülüyor. Stad›n saha zemin
ölçüleri ise 105 metreye 68 metre. 
Stad›n toplam alan› 145 bin, inflaat
alan› da 63 bin 517 metrekare.
Çevresinde ise 27 bin metrekare
yeflil alan bulunuyor. 
1 adet 80 kiflilik kafeterya, 1 adet
100 kiflilik restoran, 26 bin 867
kilometrekare yeflil alan, 5 bin
metrekare al›flverifl merkezi, 1000

metrekare Fun Club, 5 bin
metrekare idari bürolar,
52 bin 317 metrekare de
1785 araçl›k otoparka
sahip stad›n tüm tribünleri
kapal›. 
Tribünlerin üst k›sm›na
yerlefltirilen radyan
›s›t›c›lar sayesinde so¤uk
havalarda seyircilerin
üzerine do¤ru s›cak hava
ak›m› oluflturuluyor.
Estetik yap›s›yla dikkat
çeken stadyumun alttan
›s›tmal› ve otomatik
olarak +4 dereceye
sabitlenen zemini kar›n
erimesini sa¤lad›¤› gibi,
so¤uklarda sahan›n
donmas›n› de engelliyor.
Drenaj sistemi sayesinde
zeminde su birikintilerinin
oluflmas› önleniyor. 
Stadyumda 3 adet
jeneratör bulunuyor.
Elektrik kesintisi
durumunda 1. jeneratörün
devreye girmesi
planlanm›fl durumda. Bu
jeneratörde bir sorun
oluflmas› halinde ikinci ve

Kayseri’de yükselen Kadir Has Stad›, mimarisi ve
konforuyla Türkiye’nin en modern statlar›ndan biri.
Stad›n 40 bin kiflilik kapasitesi, uluslararas› maçlarda
güvenlik nedeniyle 33 bine düflürülüyor. 6 Ocak
2007’de temeli at›l›p 27 ayda tamamlanan ve 8 Mart
2009’da hizmete aç›lan stat 73 milyon liraya mal
edildi. Hem Kadir Has Stad›, hem de Kayseri flehri
bugün ilk defa bir kupa finaline ev sahipli¤i yapacak.

üçüncü jeneratörler devreye giriyor.
Tüm jeneratörlerin bozulmas›
durumunda bile maç›n 10 dakika
daha oynanabilmesine yetecek kadar
elektrik stoku bulunuyor. Bu
uygulama dünyada çok nadir
kullan›l›yor ve Türkiye aç›s›ndan bir
ilk. 
Yap›m› UEFA standartlar›nda
gerçeklefltirilen stat, Kayserispor ve
Kayseri Erciyesspor ile birlikte Millî
Tak›m›m›za ev sahipli¤i yapmak
üzere infla edildi. Kadir Has
Stadyumu’nun da yer ald›¤› Atatürk

Spor Kompleksi’nde ayr›ca Olimpik
Yüzme Havuzu,1000 kiflilik spor
salonu, 1500 koltuk kapasiteli çim
yüzeyli futbol sahas›, IAAF
standartlar›nda atletizm pisti ve 3
adet tenis kortu bulunuyor.
Kendisine ait kapal› otopark› ve özel
girifli olan çeflitli kapasitelere sahip
52 adet locas› bulunan statta ayr›ca
kale arkalar›nda iki adet Sponsor
Grup Locas› yer al›yor. 
Kale arkas› tribünlerin sahaya
mesafesi 9 metreyken, bu uzakl›k
yan tribünler için 7 metreye iniyor. 

Kayseri Kadir Has Stadyumu’nun
hemen yan›ndan geçen rayl› sistem
sayesinde, flehir merkezinden
stadyuma ulafl›m imkân› da en k›sa
ve h›zl› flekilde sa¤lanm›fl durumda. 
Statta toplam 3 bin 500 ton çelik
kullan›l›rken, dört bir yönden çelik
konstrüksiyonlarla çevrilen stattan
222 metre uzunlu¤unda çelik aks
geçilmifl. 
69 metrekare büyüklü¤ündeki dijital
skorboard, Türkiye’deki statlarda yer
alan en büyük skorboardlardan biri
olma özelli¤ini de tafl›yor. Her
tribünün arkas›nda UEFA
standartlar›na uygun, seyirciler için
kapal› alanlar bulunuyor. 150
metrekarelik bu alanlar kafeterya ve
restoran olarak kullan›ld›¤› gibi
çeflitli toplant›lar için de bu
alanlardan yararlan›labiliyor. 
Statta, ikisi tak›mlar için 350
metrekare geniflli¤inde olmak üzere
toplam dört adet soyunma odas›
mevcut. Tak›m soyunma odalar›nda
havuz ve masaj bölümleri de
bulunuyor. Ayr›ca so¤uk havalarda
futbolcular›n ›s›nmas›n› sa¤lamak
amac›yla iç mekânda ›s›nma
koridorlar› yer al›yor.  Statta 150 kifli
kapasiteli bas›n toplant› salonunun
yan› s›ra çok amaçl› üç adet bas›n
çal›flma salonu, bas›n tribünü ve
bas›n localar› her türlü teknolojik
donan›ma sahip. 
Soyunma odalar›, koridor boflluklar›,
bas›n toplant›s› odas› vs. gibi tüm
birimler UEFA standartlar›na uygun
olarak infla edildi.

Kadir Has’ta ilk finalKadir Has’ta ilk final
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Play-Off’taki rakibi, 2. Lig K›rm›z›
Grup’ta yer alan Dardanelspor’du. ‹ki
tak›m 24 Ekim 2010 günü ‹stanbul’daki
Atatürk Olimpiyat Stad›’nda karfl›
karfl›ya geldi. Belediyespor Teknik
Direktörü Abdullah Avc›, rakibin alt
liglerden olmas› nedeniyle özellikle
forvet hatt›nda y›ld›zlar›na yer
vermemiflti. Maç›n ilk yar›s›
Belediyespor’un kontrolü alt›nda geçse
de pozisyonlardan gol ç›kmad›. ‹kinci
yar›n›n da uzun süre golsüz gitmesi
üzerine Avc›, Herve Tum ve ‹brahim
Ak›n kozlar›n› oynamak zorunda kald›
ve Belediyespor 83. dakikada Cihan’›n
att›¤› tek golle maç› 1-0 kazan›p
Dardanelspor’u eleyerek Ziraat Türkiye
Kupas›’nda gruplara girmeyi baflard›. 
D Grubu’nda yer alan ‹BB’nin yeni
rakipleri, son lig flampiyonu Bursaspor
ile Kas›mpafla, Karfl›yaka ve
K›r›khanspor’du. Turuncu-mavili tak›m,
Bursaspor’la birlikte grubun favorisi
görünüyordu. 
Abdullah Avc›’n›n ö¤rencileri
gruplardaki ilk maç›n› 11 Kas›m günü
hemflerileri Kas›mpafla ile Olimpiyat
Stad›’nda oynad›. Asl›nda maç
Belediyespor için gayet iyi bafllam›fl,
henüz 2. dakikada Gökhan Süzen’in
ortas›na kafay› vuran Herve Tum,
tak›m›n› 1-0 öne geçirmiflti. Art›k
avantaj Belediyespor’dayd› ve 
turuncu-mavililerin oyunu istedikleri
gibi yönlendirebilece¤i zannediliyordu.
Ancak umuldu¤u gibi olmad›. 
Buldu¤u f›rsatlar› de¤erlendiremeyen
Belediyespor karfl›s›nda Kas›mpafla 
40. dakikada Varela’n›n golüyle  skoru
eflitledi. ‹kinci yar›ya da golün hevesiyle
daha istekli bafllayan Kas›mpafla,
Belediyespor kalesinde üst üste
tehlikeler oluflturdu. Bu tehlikelerden
birinde Rahim Sebah, sa¤ çaprazdan

ceza sahas›na girerken sert bir vuruflla
meflin yuvarla¤› a¤lara gönderdi ve 
56. dakikada Kas›mpafla’y› 2-1 öne
geçirdi. 64. dakikada Varela’n›n
uzaktan att›¤› flutla kaydetti¤i gol,
Belediyespor’un 3-1’lik yenilgisini tescil
ediyordu. 
Belediyespor için 22 Aral›k günü
‹skenderun’da oynanacak K›r›khanspor
maç›n›n telafisi yoktu art›k. Yola devam
etmek istiyorlarsa, bu maç› kazanmalar›
gerekiyordu. K›r›khanspor’un bir 3. Lig
tak›m› olmas›, kâ¤›t üzerinde ifllerinin
kolay oldu¤unu gösteriyordu. Ancak
‹skenderun’daki maç hiç de kâ¤›t

üzerinde hesapland›¤› gibi geçmedi.
Maç›n ilk yar›s›nda tehlikeler üreten,
gole daha yak›n oynayan tak›m
K›r›khanspor’du. Ev sahibi ekibin gollük
vurufllar›na Belediyespor kalecisi
O¤uzhan baflar›yla direndi. 
45. dakikada ise bu defa Belediyespor’u
golden kurtaran üst direk oldu.
‹kinci yar›da Belediyespor flaflk›nl›¤›n›
atlatm›fl, biraz daha kendine gelmifl
gibiydi. K›r›khanspor’un tehlikeli
ataklar›na bu kez onlar da karfl›l›k
verebiliyordu. Maç›n sonlar›
yaklafl›rken, Belediyespor’un hiç de
istemeyece¤i bir olay yafland›. Bitime 
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Belediyespor, finale gelene
kadar Befliktafl’tan farkl›
olarak play-off oynad› ve
finale 9 maç sonunda
ulaflt›. 5 galibiyetin 4’ünü 
1-0’l›k skorlarla ve
genellikle son dakika
golleriyle elde etti, 1 kez
yenildi, 3 kez berabere
kald›. Att›¤› 10 gole karfl›l›k
kalesinde 5 gol gördü. 

Kötü start, iyi finiflKötü start, iyi finifl

S por Toto Süper Lig’de
dördüncü sezonunu geçiren
ve her y›l üzerine biraz daha
koyarak yukar›lara t›rmanan
‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor, bu sezon
bafl›nda da kendisine iki hedef
koymufltu. Birincisi, ligde
geçti¤imiz sezonlardan daha
iyi bir derece yaparak ilk

Atatürk Olimpiyat Stad› - 11 Kas›m 2010 
Hakemler
Mustafa ‹lker Coflkun,  Hüseyin Fidan, Serkan Çimen 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
O¤uzhan-Cihan, Serhat Akyüz (Ali Güzeldal dk. 65), 
Metin, Ekrem-Holmen (Gökhan Kaba dk. 77), Mahmut,
Gökhan Süzen-‹brahim Ak›n, Tum, Tevfik (Efe dk. 57)
Kas›mpafla
F›rat-Rahim Sebah, Erdi, Santos, Ergün-Varela, Korhan,
Sarmov (Tjikuzu dk. 86), Halil (Özgür dk. 64)-Hüseyin,
Gökhan Güleç (‹sa dk. 90) 
Goller
Tum (dk. 2), Varela (dk. 40 ve 64), Rahim Sebah (dk. 56)

5 Temmuz Stad› - 22 Aral›k 2010
Hakemler
Fethi Serkan Koçak, Neflet Merdin, Baki Yi¤it 
K›r›khanspor
Ömer-O¤uzhan, Hüseyin, Akan, Tayfun-Osman, Alaattin (Yücel
dk. 20), Yasin, Erhan-Abdullah (Reflit dk. 78), Bu¤ra 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
O¤uzhan-Kus, Can, Mahmut, Ekrem-Cihan (Serhat dk. 76),
Abdülkadir, G.Süzen-Ali, ‹skender (‹brahim dk. 62 ), Tevfik
Gol
Gökhan Süzen (dk. 89) 
K›rm›z› Kart
Can (dk. 86) 

Atatürk Olimpiyat Stad› - 12 Ocak 2011
Hakemler
Mustafa Ö¤retmeno¤lu, Ömer Faruk Yeflilo¤lu, 
Nurettin Çiçek 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
Hasagiç-Kus, Serhat Akyüz, Cesario (Abdülkadir dk. 62),
Ekrem-Cihan, Mahmut, Gökhan Süzen-Ali Güzeldal (‹brahim
Y›lmaz dk. 73), ‹skender (Gökhan Ünal dk. 62), Tevfik 
Karfl›yaka
Necati-Feridun, Aykut, Baki, F›rat-Baykal, Erdi 
(Olgay dk. 66), Taha, Bilal-Erhan (Erça¤ dk. 75), Okan 
Gol
Tevfik (dk. 75)

Bursa Atatürk Stad› - 15 Ocak 2011
Hakemler
Kuddusi Müftüo¤lu, Muhittin Gürses, Nihat M›zrak 
Bursaspor
Yavuz-Ali, Ömer, Serdar, Vederson-Sercan (Nunez dk. 79),
Svensson (Ergic dk. 69), Bekir Ozan (‹smail Haktan dk. 85),
Ozan ‹pek-Batalla, Turgay 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
Hasagiç-Kus, Cesario, Serhat, Ekrem-Cihan 
(Abdülkadir dk. 80), Mahmut, Holmen-‹brahim Ak›n, ‹skender
(Ali dk. 73), Tevfik (‹brahim Y›lmaz dk. 80) 
Gol
Holmen (dk. 82) 

beflin içinde yer almak,
ikincisi ise Ziraat Türkiye
Kupas›’na sahip olmak.
Do¤rusu Teknik Direktör
Abdullah Avc›
yönetiminde son derece
istikrarl› bir kadro
oluflturan turuncu-mavili
tak›m için bu hedefler çok
da uzakta görünmüyordu.
Sakatl›klar sebebiyle bir
çok oyuncusundan zaman

zaman yararlanma f›rsat›
bulamayan Belediyespor,
derinlikli kadrosu ile bu
eksiklikleri kapatacak
güce sahipti. 
‹BB, finaldeki rakibi
Befliktafl’tan farkl› olarak
kupaya grup aflmas›ndan
de¤il, bir ad›m
öncesindeki Play-Off’tan
girifl yapt›.
Belediyespor’un 

B. Belediyespor - Kas›mpafla: 1-3 K›r›khanspor - B. Belediyespor: 0-1 B. Belediyespor - Karfl›yaka: 1-0 Bursaspor - B. Belediyespor: 0-1

B. Belediyespor - Dardanelspor: 1-0
Atatürk Olimpiyat Stad› - 27 Ekim 2010
Hakemler
Ça¤atay fiahan, Ayhan Akgöz, Serkan Ç›nar 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
O¤uzhan-Kus (R›zvan dk. 19), Serhat Akyüz, Cesario,
Gökhan Süzen-Cihan, Zeki, Holmen-Hasan Ali (Tum dk. 46),
Gökhan Kaba (‹brahim Ak›n dk. 75), Tevfik
Dardanelspor
Ferhat-O¤uzhan, Bora, Sak›b, Mesut (Kerem dk. 83)-Sefer
(Okan dk. 58), Erhan, Deniz, U¤ur-Samet, Koray
Gol
Cihan (dk. 83)
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Atatürk Olimpiyat Stad› - 2 fiubat 2011
Hakemler
Bar›fl fiimflek, ‹smail Köse, Muharrem Y›lmaz 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
Hasagiç-Kus, Serhat (Metin dk. 46), Vinicius, Ekrem-
Efe (Holmen dk. 62), Abdülkadir, Gökhan Süzen
(‹skender dk. 77)-Ali Güzeldal, Gökhan Ünal, 
‹brahim Ak›n 
Kas›mpafla
Murat-Özgür, Robledo, Luis Henrique, Ergün-Varela
(Dimitrov dk. 61), Keller, Sarmov, Halil ‹brahim
(Hüseyin dk. 61), Azar, Gökhan Güleç 
(Rahim Sebah dk. 80) 

Recep Tayyip Erdo¤an Stad› - 3 Mart 2011
Hakemler
Serkan Ç›nar, Serkan Ok, Kemal Y›lmaz 
Kas›mpafla
Murat-Özgür (Korhan dk. 110), Robledo, L.Henrique, Ergün-Keller,
Sarmov, Dimitrov, Halil (Gökhan dk. 69)-Varela, Ersen (Azar dk. 66) 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
Hasagiç-R›zvan, Metin, Can, Ekrem-Cihan (Efe dk. 103), Mahmut,
Holmen-‹skender (Holosko dk. 46), G.Ünal (Tevfik dk. 78), ‹.Ak›n 
Goller
Holmen (dk. 110), Varela (dk. 119 penalt›dan) 
K›rm›z› Kart
Metin (dk. 118) 

Atatürk Olimpiyat Stad› - 7 Nisan2011
Hakemler
Halis Özkayha, Selçuk Kaya, Mehmet fiahan Y›lmaz 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
Hasagiç-R›zvan, Serhat Akyüz, Metin, Ekrem-Cihan, Efe, Holmen-
‹.Ak›n (Tevfik dk. 80), G.Ünal (Tum dk. 46), Holosko (‹skender dk. 74)
Gençlerbirli¤i
Serdar-Mehmet, Aykut, Mahmut, Murat-Yasin (Azofeifa dk. 62), Cem
Can, Jedinak-Hurflut, Mustafa (Zec dk. 74), Oktay (Erdal dk. 88)
Goller
Mustafa (dk. 20), Holosko (dk. 61 penalt›dan) 
K›rm›z› Kart
Serhat Akyüz (dk. 85) 

Ankara 19 May›s Stad› - 21 Nisan 2011
Hakemler
Yunus Y›ld›r›m, Baki Tuncay Akk›n, Volkan Narinç
Gençlerbirli¤i
Özkan-Orhan, Aykut, Burak, Murat (Mehmet dk. 46)-Hurflut,
Cem Can, Jedinak, Zec (Yasin dk. 39)-Oktay (Serkan dk. 71),
Mustafa 
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor
Hasagiç-R›zvan, Can, Metin, Ekrem-Cihan, Mahmut, Holmen-
Holosko (Ali Güzeldal dk. 80), Tum (Gökhan Ünal dk. 73),
‹brahim Ak›n (Tevfik dk. 66)
Goller
‹brahim Ak›n (dk. 10 ve 21), Tum (dk. 25)

4 dakika vard› ve Can Arat k›rm›z›
kart görerek tak›m›n› 10 kifli
b›rakm›flt›. Belediyespor için kalan
k›sa sürede art›k her fley çok daha
zor olacakt›. Ancak bu defa flans
Belediyespor’un yan›ndayd›. 10 kifli
kalan tak›m, 89. dakikada Gökhan
Süzen’in kaleye ortalad›¤› topa
K›r›khanspor savunmas› ve
kalecisinin dokunamamas›
sayesinde golü buluyor ve çok kritik
bir dönemeci 3 puanla atlatm›fl
oluyordu. Maç›n son dakikas›nda
K›r›khanspor’dan Osman’›n flutunun
Belediyespor kalesinin üst
dire¤inden döndü¤ünü ekleyelim ve

bu viraj›n ne kadar zor geçildi¤inin
alt›n› bir kez daha çizelim. 
Belediyespor’un grupta Karfl›yaka ile
Atatürk Olimpiyat Stad›’nda
oynad›¤› maç da pek parlak
geçmedi. Aç›kças› ilk yar›da
Belediyespor’un 1 gol pozisyonuna
karfl›l›k Karfl›yaka iki kez gole
yaklafl›yor ama kaleciler skorun
de¤iflmesine izin vermiyordu. ‹kinci
yar›da da karfl›l›kl› ataklar›n
yafland›¤›, iki tak›m›n da gole
yaklaflt›¤› bölümler vard› ve maç
ortadayd›. Ancak bu yar›da
Karfl›yaka’n›n bir vuruflunda top
Belediyespor kalesinin dire¤inden

dönerken, ev sahibi ekip 
75. dakikada Tevfik Köse’nin penalt›
golüyle maç› 1-0 kazan›yor ve
Bursaspor’la oynayaca¤› maç öncesi
6 puana ulafl›yordu. 
15 Ocak günü oynanan 
Bursaspor-Belediyespor maç› grubun
finali gibiydi. Kim kazan›rsa o
ç›kacakt› çeyrek finale. Bursaspor,
Befliktafl maç›ndan önce yaflanan
olaylar nedeniyle cezal› oldu¤u için
maç bofl tribünler önünde oynand›.
‹lk tehlikeyi Bursaspor yaflatt›. Bekir
Ozan’›n 12. dakikadaki vuruflunu 
Belediye defans› son anda kornere
çeldi. Sonras›nda Belediyespor
ataklar› s›klaflt›. ‹brahim Ak›n ve
‹skender’le Bursaspor kalesini
zorlayan konuk ekip, en tehlikeli
pozisyonunu 43’te üretti. Bu
dakikada ‹brahim Ak›n’›n yak›n
mesafeden flutunu kaleci Yavuz son
anda kornere çeldi ve devre golsüz
tamamland›. ‹kinci yar›da kazanmak
isteyen iki tak›m›n karfl›l›kl› ataklar›
vard› ancak gülen taraf Belediyespor
oldu. 82. dakikada tak›m›n ‹sveçli
oyuncusu Holmen, penalt› noktas›
üzerinde bulufltu¤u topu sert bir
vuruflla Bursaspor kalesine
göndererek tak›m›na çeyrek finalin
kap›s›n› açt›. 
Turuncu-mavili tak›m›n çeyrek
finaldeki rakibi yak›n bir tan›d›kt›.
Ayn› gruptan ç›kan Belediyespor ile
Kas›mpafla, çeyrek finalde de
birbiriyle eflleflmiflti. Çift maçl›
eliminasyon sistemiyle oynanan
çeyrek finalin ilk randevusu
Olimpiyat Stad›’ndayd›. Bombofl
tribünler önünde oynanan maçta iki
tak›m da kazanmak ve rövanfl için
avantaj sa¤lamak istiyordu. Ancak
ilk yar›da Kas›mpafla Varela ile

buldu¤u iki f›rsat› cömertçe harcarken,
Belediyespor da Ali Güzeldal ve
Gökhan Ünal’la ayn› cömertli¤i
gösteriyor,  dolay›s›yla devre 0-0
tamamlan›yordu. Ayn› tablo ikinci
yar›da da devam etti. Kas›mpafla
Sarmov, Gökhan Güleç ve Azar
Karadafl’la, Belediyespor ise Gökhan
Ünal ve ‹brahim Ak›n’la gol kaç›rmay›
sürdürdü. 0-0’l›k skor, rövanfl› kendi
evinde oynayacak olan Kas›mpafla için
avantaj say›l›rd›. 
‹ki tak›m kozlar›n› 3 Mart günü Recep
Tayyip Erdo¤an Stad›’nda paylaflt›.
Yenilecek bir golün çok fleyi
de¤ifltirece¤ini bilen tak›mlar, ilk yar›da
son derece kontrollü bir oyun ç›kard›.
Zaten pozisyonlar da genellikle duran
toplardan do¤du. Belediyespor
Holmen’in, Kas›mpafla ise Ersen,
Robledo ve Dimitrov’un vurufllar›yla
arad›klar› golü bu yar›da bulamad›.
‹kinci yar›da da Belediyespor ‹brahim
Ak›n ve Holosko, Belediyespor ise
Dimitrov’la gol denemelerinden sonuç
ç›kartamay›nca normal süre 0-0 sona
erdi. Yar› finale ç›kacak tak›m›
belirlemek için 30 dakikal›k bir
mücadele daha gerekiyordu.
Uzatmalar›n ilk 15 dakikal›k
bölümünden de gol ç›kmad›. Bitime 10
dakika kala, bir süredir Kas›mpafla
kalesine rahats›zl›k veren Holmen,
kaleci Murat’› nihayet avlamay› baflard›
ve Belediyespor’u 1-0 öne geçirdi. Bu
gol Belediyespor için büyük bir avantaj
demekti.  Kalan sürede iki gol
yemedikleri takdirde yar› finale onlar
ç›kacakt›. Kas›mpafla ise pes etmek
niyetinde de¤ildi. Nitekim 118.
dakikada bir penalt› kazan›yorlar, bu
karara itiraz eden Metin Depe de
k›rm›z› kartla oyun d›fl› kal›yordu.
Varela penalt›y› gole çevirse de

Kas›mpafla için art›k çok geçti. 1-1’lik
skor, Belediyespor’u yar› finalde
Gençlerbirli¤i’nin rakibi yap›yordu. 
‹ki tak›m aras›ndaki yar› final
mücadelesinin ilk aya¤› 7 Nisan’da
Olimpiyat Stad›’nda oynand›.
Belediyespor gerçekten kötü bir
günündeydi ve Gençlerbirli¤i bu maçta
arka arkaya gol pozisyonlar›na
giriyordu. Nitekim konuk ekip 
20. dakikada arad›¤› golü de buldu.
Hurflut’un vuruflunda, meflin yuvarlak
Hasagiç’ten döndü. Oktay dönen topu
bofl durumda bulunan Mustafa’ya
ç›kar›rken, bu futbolcu sert bir vuruflla
Gençlerbirli¤i’ni 1-0 öne geçirdi.
Gençlerbirli¤i gol kaç›rmay›
sürdürürken, 43. dakikada geliflen
Belediyespor ata¤›nda Cihan’›n Aykut
taraf›ndan düflürülmesini hakem
penalt›yla de¤erlendirdi. Ancak at›fl›
kullanan ‹brahim Ak›n topu ve
beraberlik flans›n› auta gönderdi. ‹kinci
yar›da beraberlik için daha fazla çaba
harcayan Belediyespor, 
61. dakikada Mehmet’in
Holmen’i ceza sahas›nda
düflürmesiyle bir penalt› daha
kazand›. Bu kez topun bafl›nda
Holosko vard› ve at›fl› gole
çevirerek skoru 
1-1’e getirdi. Son yar›m saatte
yeniden rakip kaleye
yüklenmeye bafllayan
Gençlerbirli¤i, Mustafa, Hurflut
ve Azofeifa ile girdi¤i gol
pozisyonlar›nda kâh Hasagiç’i
kâh dire¤i aflamay›nca 90
dakika 1-1 eflitlikle tamamland›. 
Gençlerbirli¤i kazanabilece¤i
bir maçtan beraberlikle
ayr›lm›fl, ancak gollü
beraberlikle yine de rövanfl için
avantajl› bir skor elde etmiflti.

Fakat 21 Nisan günü Ankara 
19 May›s Stad›’nda bambaflka bir
Belediyespor vard›. Abdullah Avc›’n›n
ö¤rencileri, Gençlerbirli¤i’ne ne
oldu¤unu anlayamadan 25 dakika
içinde 3 gol atarak ifli erkenden bitirdi
ve final biletini cebine koyuverdi.
Henüz 10. dakikada sa¤ kanatta topla
buluflan ‹brahim Ak›n kendine özgü
çal›mlarla ceza sahas›na girip yak›n
köfleye yapt›¤› vuruflla Belediyespor’u 
1-0 öne geçirdi. 22. dakikada
Belediyespor, Gençlerbirli¤i kalesini
karfl›dan gören bir noktadan serbest
vurufl kazand›. ‹brahim Ak›n, bir raket
gibi kulland›¤› sol aya¤›yla köfleyi
görerek skoru 2-0 yapt›. 25. dakikada
Holmen’in sa¤dan yapt›¤› ortada ceza
alan› içinde topla buluflan Tum, plase
bir vuruflla skoru 3-0’a tafl›d› ve maç
adeta o dakikada sona erdi.
Belediyespor ‹stanbul’da zora soktu¤u
rövanfl› Ankara’da kolayl›kla alm›fl ve
ad›n› Befliktafl’›n rakibi olarak finale
yazd›rm›flt›. 
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stanbul Büyükflehir Belediyespor
1990’da kurulmufl ve Süper Lig’de
2007-2008 sezonundan itibaren
yer alm›fl bir tak›m oldu¤u için iki
finalist aras›ndaki maç say›s› da
fazla de¤il. Bugün Ziraat Türkiye

Kupas›’n›n sahibi olabilmek için karfl›
karfl›ya gelecek iki tak›m aras›nda
geçmiflte 9 resmi maç oynand›. 8’i lig,
1’i de kupa organizasyonunda olmak
üzere oynanan bu 9 maçta
Belediyespor 4, Befliktafl 2 galibiyet
elde ederken, 2 maç da beraberlikle
tamamland›. ‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor’un galibiyet say›s›nda
oldu¤u gibi gol say›s›nda da
Befliktafl’a üstünlü¤ü bulunuyor.
Belediyespor’un 10 golüne karfl›l›k
Befliktafl 9 maçta 8 gol kaydedebildi. 

‹lk randevuda gol yok 

‹ki tak›m›n ilk randevusu 2007-08
sezonunda gerçekleflti. 28 Ekim 2007
günü, sezonun 10. hafta maç›nda
Befliktafl ile Büyükflehir Belediyespor
‹nönü Stad›’nda karfl› karfl›ya geldi.
Oktay Demiray’›n yönetti¤i maçta
Befliktafl, Hakan-Ali Tando¤an,
Gökhan Zan, ‹brahim Toraman,
‹brahim Üzülmez-Serdar Özkan
(Mehmet Yozgatl› dk. 74), Cisse,
Delgado (Ricardinho dk. 46), Tello-
Burak (Nobre dk. 60), Bobo,
Belediyespor ise Hasagiç-Mert, Metin,
Volkan, Ekrem-Erman (U¤ur dk. 90),
Efe, Tjikuzu, ‹lyas (Sancak dk. 81)-

Kerim (Orteman dk. 58), Adriano
kadrolar›yla mücadele etti. Befliktafl
hafta içinde fiampiyonlar Ligi’nde
‹ngiltere’nin Liverpool tak›m›n› 2-1
yenmenin moraliyle sahadayd›. Ancak
özellikle Delgado’nun top kay›plar›
siyah-beyazl› tak›m› zor durumlara
düflürüyor, Tjikuzu’nun organize etti¤i
Belediyespor, Kartal’›n kalesine
tehlikeli biçimde iniyordu. Bu maçtan
Befliktafl 1 puan ç›kard›ysa, bunu
kaleci Hakan Ar›kan’›n baflar›l›
kurtar›fllar›na borçluydu dersek
abatm›fl say›lmay›z. Ancak hemen
eklemek gerekir ki, 67. dakikada
Bobo’nun kafa vuruflunda topun üst
direkten geri dönmesi de Befliktafl’›n
flanss›zl›¤›yd›. 

‹lk kazanan Belediye

Ayn› sezonun ikinci yar›s›ndaki maç
23 Mart’ta Olimpiyat Stad›’nda
oynand›. Befliktafl art arta 5 maç›n›
kazanm›fl ve haftaya lider girmiflti.
Koltu¤unu korumak için bu maç›
kazanmak zorundayd› çünkü
Fenerbahçe galip gelmifl ve maç
fazlas›yla öne geçmiflti. Hakan
Sivriservi’nin yönetti¤i maçta
Belediyespor’un kadrosu Hasagiç-
Mert, Cesario, Volkan, Ekrem-Efe
(Zeki dk.60), ‹lyas (‹lhan dk. 70),
Tjikuzu-Necati Adriano, ‹brahim Ak›n
(Erman dk. 80) fleklindeydi. Befliktafl
ise Rüfltü (Hakan dk. 46)-Ali
Tando¤an, Gökhan Zan, Schildenfeld,

‹brahim Üzülmez-Holosko, Serdar
Özkan (Batuhan dk. 84), Delgado 
(Ayd›n dk. 79), Tello-Nobre, Bobo
tertibiyle sahada yer alm›flt›. 
Maça Belediyespor h›zl› bafllad› ve 
6. dakikada Necati’nin pas›nda
Gökhan Zan’›n müdahale edemedi¤i
topla buluflan ‹brahim Ak›n’›n att›¤›
golle 1-0 öne geçti. Golle bocalayan
Befliktafl kalesinde Belediyesporlu
oyuncular adeta cirit at›yor, ancak
Rüfltü ikinci gole izin vermiyordu.
Buna karfl›l›k 19. dakikada
Belediyesporlu Ekrem’in hatal› geri
pas›n› yakalayan Holosko affetmiyor,
skora 1-1’ik dengeyi getiriyordu.
Ancak oyundaki denge 42’de bir kez
daha bozuldu. Skor tabelas›nda hâlâ
1-1 yazsa da Bobo oyundan at›l›yor,
Befliktafl 10 kifli kal›yordu.
Belediyespor rakibinin eksikli¤ini
ikinci yar›da de¤erlendirmesini bildi.
Necati Atefl’in 85. dakikadaki golü, iki
tak›m aras›ndaki rekabette ilk
galibiyeti Belediyespor hanesine
yazm›flt›. 

Yine liderlik gitti

Befliktafl, 2008-2009 sezonunun 
5. haftas›na da lider olarak girmiflti.
Rakibi ise Büyükflehir
Belediyespor’du. Bülent Y›ld›r›m’›n
yönetti¤i maçta Belediyespor, Mehmet
Ali (Behram dk. 62)-Kus, Barbosa,
Mahmut, Ekrem-Kerim (Erman dk.
70), Tjikuzu, Zeki, Efe-‹brahim Ak›n,
Adriano (Serhat dk. 84), Befliktafl ise
Rüfltü-Serdar Kurtulufl, Sivok (Gökhan
Zan dk. 44), Zapotocny, ‹brahim
Üzülmez-Ekrem (Bobo dk. 74), Cisse,
Delgado, Tello (U¤ur dk. 46)-
Holosko, Nobre düzeniyle oynad›. 
Liderli¤i kapt›rmak istemeyen Befliktafl
daha bafltan ifli s›k› tuttu¤unu 
4. dakikada Holosko’nun att›¤› golle
göstermiflti. Ancak Belediyespor bu
skor raz› olacak gibi durmuyordu. 
‹ki tak›m da rakip kalelerde gol ar›yor,
ama kaleciler ve savunmac›lar›n son
hamleleri golcülere f›rsat tan›m›yordu.
‹lk yar› 1-0 tamamland›. ‹kinci yar›n›n
bafllar›nda gol bulan ise bu kez
Belediyespor oldu. 57. dakikada
‹brahim Ak›n’›n kulland›¤› topla
savunman›n arkas›nda buluflan
Adriano, tabelaya 1-1’lik eflitli¤i

yazd›rd›. Befliktafl’›n yeniden öne
geçmek için gösterdi¤i yo¤un çaba
baflka gol getirmezken,
Belediyespor’un son bölümdeki
tehlikeli kontrataklar› da sonuç
vermeyecek ve maç 1-1 sona erecekti.
Bu beraberlik, Befliktafl’›n liderlik
koltu¤undan düflmesi anlam›na
geliyordu. 

Ve Befliktafl kazan›yor

Befliktafl, Belediyespor’la rekabetinde
ilk galibiyetini 2008-09 sezonunun
ikinci yar›s›nda oynanan maçta elde
etti. 27 fiubat’taki 22. hafta maç›na
‹nönü Stad› sahne oldu. O hafta lider
Sivasspor, Fenerbahçe’yle oynayacakt›
ve Befliktafl averajla da olsa koltu¤a
oturacak f›rsat› yakalam›flt›. Tabii
bunun için Belediyespor’u yenmesi
gerekiyordu. Halis Özkahya’n›n
yönetimindeki maç› Befliktafl, Hakan-
‹brahim Toraman, Sivok, Gökhan
Zan, ‹brahim Üzülmez-Ekrem, Ernst
(Yusuf dk. 86), Delgado (Holosko dk.
61), Tello (Zapotocny dk. 88)-Nobre,
Bobo, Belediyespor ise Hasagiç
(Mehmet Ali dk. 69)-Kus, Cesario,
Barbosa, Ekrem-Kerim, Efe (Bebbe dk.

83), Tjikuzu, Erman-‹skender (Serhat
dk. 61), Adriano kadrolar›yla oynad›.
Maçta 79. dakikaya kadar gol sesi
ç›kmad›. Bu dakikada sa¤ kanattan
gelen ortay› iyi takip eden Tello,
yapt›¤› kafa vurufluyla Befliktafl’› 1-0
öne geçirdi. Ancak Kartal’›n sevinci
uzun sürmedi. 84’te Erman’›n
kulland›¤› serbest at›flta bu kez kafay›
vuran Barbosa’yd› ve skorda bir kez
daha eflitlik vard›. Fakat Befliktafl
kafas›na flampiyonlu¤u koymufltu bir
kere. 85. dakikada Tello’nun
kulland›¤› serbest at›flta Gökhan Zan
kafay› vurup golü at›yor, Befliktafl
maç› 2-1 kazan›yordu. Ertesi gün
Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-2 yenerek
koltu¤undan indirecek, Befliktafl sezon
sonunda flampiyonlukla kucaklaflaca¤›
yar›flta liderli¤e yükselecekti. 

Üçüncü beraberlik

‹ki tak›m ars›ndaki beflinci maç,
geçti¤imiz sezonun ilk haftas›nda
oynand› ve 1-1 sonuçland›. Atatürk
Olimpiyat Stad›’ndaki Tolga
Özkalfa’n›n yönetti¤i maç›
Belediyespor, O¤uzhan-Kus, Metin,
Mahmut, Gökhan Süzen-Zeki, Sylla

Belediye daha çok kazand›

‹

Ziraat Türkiye Kupası’nın iki
finalisti bugüne kadar 9 resmi
maçta karşı karşıya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
4, Beşiktaş 2 galibiyet elde
ederken, 2 maç da
beraberlikle sonuçlandı.
Belediyespor’un attığı 
10 gole, Beşiktaş 8 golle
karşılık verdi.
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(Nsunbu dk. 64), Efe (Serhat dk. 63)-
‹brahim Ak›n (Ali dk. 81), Tum,
‹skender, Befliktafl ise Hakan-Erhan,
Sivok, Ferrari, ‹smail-Yusuf 
(Nihat dk. 46), Fink (U¤ur dk. 85),
Ernst, Tello-Holosko (Bobo dk. 46),
Nobre tertibiyle oynad›. 
Oyuna atak bafllayan ve arka arkaya
pozisyonlar bulan Befliktafl, 
29. dakikada golü buldu. Erhan’›n
sa¤dan ortalad›¤› topu Nobre kafayla
indirdi, Fink de düzgün bir vuruflla
Belediye a¤lar›na gönderdi.
Belediyespor’un cevab› ise fazla
gecikmedi. ‹ki dakika sonra
çal›mlarla üç Befliktafll›dan s›yr›l›p
önünü açan ‹brahim Ak›n, sert bir
flutla skoru 1-1’e getirdi. ‹kinci yar›da
oyunu tek kaleye döndüren
Befliktafl’›n ataklar› sonuç vermedi ve
maç 1-1 sona erdi.

Kupada da Belediye

Belediyespor’la Befliktafl’›n alt›nc›
randevusu Türkiye Kupas›’nda
gerçekleflti. ‹ki tak›m geçti¤imiz sezon
Ziraat Türkiye Kupas›’nda ayn› grupta
yer ald›. D Grubu’nun di¤er tak›mlar›
Kas›mpafla, Manisaspor ve Konya
fiekerspor’du. Befliktafl bu grupta
Belediyespor ve Manisaspor’un
arkas›nda kalarak çeyrek finali
görememiflti. Belediyespor ile Befliktafl
aras›ndaki grup maç›, 16 Ocak 2010
günü Atatürk Olimpiyat Stad›’nda
oynand›. Karfl›laflman›n hakemi
Kuddusi Müftüo¤lu’ydu. Belediyespor,
Hasagiç-Kus, Cesario, Barbosa,
Ekrem-Efe, Abdülkadir, Serhat (Okan

dk. 84), Gökhan
Süzen-‹skender
(R›zvan dk. 74), Ali
Güzeldal (Tevfik dk.
60), Befliktafl ise
Ramazan-Ekrem,
‹brahim Kafl, Sivok,
‹smail-Fink (Nihat dk.
63), Ernst, Necip,
Tello-Holosko (Serdar
Özkan dk. 55), Bobo
(Nobre dk. 75)
düzeniyle oynad› bu
maç›. 
‹lk yar›n›n sonunda
Fink’in vuruflu
direkten dönüyor,
ikinci yar›n›n bafl›nda, 
49. dakikada Serhat’›n
pas›nda savunman›n

aras›nda topla buluflan ‹skender 
plase bir vuruflla maç›n skorunu
belirliyordu. Bu yenilgi, Befliktafl’›n
kupaya veda etmesi anlam›na
geliyordu. 

Kartal rövanfl› ligde ald›!

Kupa maç›ndan yaklafl›k iki ay sonra
Befliktafl ile Belediyespor ligin ikinci
yar› maç›nda bulufltu. Ocak ay›nda
oynanmas› gereken maç, elveriflsiz
hava flartlar› nedeniyle ertelenmifl ve
10 Mart 2010’a al›nm›flt›. ‹nönü
Stad›’nda oynanan maç› 
Yunus Y›ld›r›m yönetti. Befliktafl,
Rüfltü-Ekrem, Sivok, Ferrari, ‹brahim
Üzülmez-‹brahim Toraman, Fink,
Necip (U¤ur dk. 86)-Holosko, Bobo,
Tello (Tabata dk. 88), Belediyespor ise
Hasagiç-Kus, Can, Barbosa, Ekrem-
Nsumbu (Efe dk. 54), Mahmut, Serhat
(Okan dk. 81)-Ali Güzeldal, Tevfik,
‹skender (Hasan dk. 71) tertibiyle
oynad› bu maç›. 43. dakikada
Bobo’nun golüyle öne geçen Befliktafl,
62. dakikada Holosko ile bir gol daha
buldu ve sahadan 2-0’l›k galibiyetle
ayr›ld›. 

Son iki maç Belediye’nin

‹ki tak›m, bu sezon da ligde iki maçta
karfl› karfl›ya geldi. 21 A¤ustos’taki ilk
maç ‹nönü Stad›’nda oynand›.
Sezonun ikinci haftas›nda oynanan
karfl›laflmay› F›rat Ayd›nus yönetti.
Befliktafl’›n Cenk-Erhan, Ferrari, 
Ersan, ‹brahim Üzülmez-Hilbert
(Tabata dk. 66), Ernst, Delgado 

(Guti dk. 66), Quaresma-Nihat 
(Nobre dk. 77), Holosko,
Belediyespor’un ise Hasagiç-R›zvan,
Mehmet (Gökhan Süzen dk. 46),
Metin, Ekrem-Tevfik, Zeki (Efe dk. 71),
Mahmut, Holmen-‹brahim Ak›n,
‹skender (Tum dk. 83) diziliflleriyle
oynad›klar› maç, Befliktafl aç›s›ndan
gerçek bir hayal k›r›kl›¤› anlam›n›
tafl›yordu. Yeni Teknik Direktörü
Schuster yönetiminde ve y›ld›zlarla
dolu kadrosuyla sezona Bucaspor
galibiyetiyle bafllayan 
siyah-beyazl› tak›m, daha ikinci
haftada yenilgiyle tan›flt›. 
56. dakikada Befliktafl savunmas›n›n
arkas›na at›lan topa Ferrari müdahale
edemiyor, ‹skender sol çaprazdan
ceza alan›na girdi¤i anda düzgün bir
vuruflla Belediyespor’u 1-0 öne
geçiriyordu. Son dakikada Gökhan
Süzen’in pas›yla buluflup kaleci
Cenk’ten s›yr›lan ‹brahim Ak›n, maç›n
skorunu 2-0 olarak ilân etti. 
Sezonun ikinci yar›s›ndaki maç› da
yine Belediyespor kazand›. 30 Ocak
günü Atatürk Olimpiyat Stad›’nda
oynanan maç›n hakemi yine F›rat
Ayd›nus’tu. Belediyespor, Hasagiç-
R›zvan, Serhat, Cesario, Ekrem-Cihan,
Mahmut, Holmen-‹brahim Ak›n (Ali
Güzeldal dk. 67), Gökhan Ünal
(‹skender dk. 82), Tevfik (Gökhan
Süzen dk. 89), Befliktafl ise Cenk-
Ekrem, ‹brahim Toraman, Sivok,
‹brahim Üzülmez-Quaresma, Guti
(Necip dk. 89), Aurelio, Simao (Ernst
dk. 87)-Nobre (Fernandes dk. 46),
Almeida tertibiyle bu maç› oynad›. 
35 dakika adeta tek kale oynayan
Befliktafl, bu dakikada golü kalesinde
gördü. ‹brahim Ak›n’›n kulland›¤›
kornerde Cenk’in elinden kaç›rd›¤›
topu Vinicius a¤lara gönderdi ve
Belediyespor’u 1-0 öne geçirdi. 
44. dakikada Aurelio’nun k›rm›z› kart
görmesi, Befliktafl’› iyice zor durumda
b›rakt›. Ancak siyah-beyazl›lar yine de
gol kovalamaktan vazgeçmedi.
Nitekim 66. dakikada, Simao
kendisine yap›lan faul at›fl›n›n
ard›ndan kulland›¤› serbest vuruflta,
topu doksandan filelere göndererek
skoru eflitledi: 1-1. Maç›n bu skorla
bitmesi beklenirken, son dakikada
geliflen Belediyespor ata¤›nda
‹skender, sol çaprazdan mükemmel
bir vuruflla topu filelere gönderdi ve
skoru 2-1 olarak belirledi. 

Befliktafl’›n 8 kupas› var
Belediye ilk kez finalde
Befliktafl’›n 8 kupas› var
Belediye ilk kez finalde
Z

iraat Türkiye Kupas›’n›n
finalistlerinden Befliktafl, bugüne
dek tam 13 kez final oynad›¤›

kupay› 8 kez müzesine götürdü.
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor ise ilk
kez finalde yer al›yor. 
Befliktafl, kupadaki ilk finalini 1965-66
sezonunda oynad›. Rakibi o güne kadar
oynanm›fl üç finalden de zaferle ayr›lan
Galatasaray’d› ve sar›-k›rm›z›l› rüzgâr›n
karfl›s›nda Befliktafl da duramad›. ‹lk
finalini 1-0 kaybeden Befliktafl, ikinci
final için tam 9 sezon bekledi. 1974-75
sezonunda kupan›n bir ucundan tutan
Befliktafl’›n karfl›s›ndaki tak›m, lige o
sezon yükselen Trabzonspor’du. Siyah-
beyazl›lar, ilk maçta 1-0 yenildikleri
rakiplerini rövanflta 2-0’la geçerek
tarihlerindeki ilk Türkiye Kupas›’n› elde
etti. 
Bir sezon aradan sonra yani 
1976-77’nin kupa finalinde yine ayn› iki
tak›m vard›. Ancak bu defa gülen taraf
Befliktafl’a 1-0 ve 0-0’l›k sonuçlarla
üstünlük kuran Trabzonspor oldu.
Yedi sezon aradan sonra Befliktafl bir
kez daha kupan›n finalinde boy
gösterdi. 1983-84 sezonunun kupa
finalinde Trabzonspor’la karfl›laflan
siyah-beyazl› ekip, uzatmada 2-0
yenilerek kupadan uzakta kald›.
Dört sezonluk bekleyiflten sonra
Befliktafl 1988-89’un kupa finalinde
karfl›s›nda Fenerbahçe’yi buldu. 1-0 ve
2-1’lik galibiyetler, Befliktafl’a ikinci
Türkiye Kupas› zaferini getirdi. 
Siyah-beyazl›lar ertesi sezon da ayn›
h›zla kupay› müzelerine tafl›d›. Bu defa
tek maç üzerinden oynanan finalde
Trabzonspor’u 2-0 yenmifllerdi. 
1992-93 sezonunda finalde
Galatasaray’la karfl›lafl›p 1-0 ve 2-2’lik
skorlarla kupay› rakiplerine kapt›ran
Befliktafll›lar, ertesi sezon 0-0 ve 3-2 ile
sar›-k›rm›z›l› rakiplerinden hem rövanfl›
hem de kupay› ald›. 
Befliktafl’›n bir kupa finali daha görmesi
için aradan üç sezon geçmesi gerekti.
1997-98 sezonun finalinde Befliktafl’la
Galatasaray bir kez daha bulufltu. ‹ki
maç da 1-1 sona erdi ve Befliktafl
rakibine penalt›larda 5-3 üstünlük

kurmay› baflard›.
Ancak ertesi
sezon finalde
gülen taraf 0-0
ve 2-0’l›k
skorlarla
Galatasaray
oldu.
Befliktafl, 
2001-02
sezonunda kupa
finallerinin en
a¤›r
yenilgilerinden
birisine u¤rad›.
Kocaelispor’a 
4-0 yenilerek
hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›lar. 2005-06
sezonunu finalinde bir kez daha
Befliktafl vard›. Rakipleri ise
Fenerbahçe’ydi. ‹zmir’deki final adeta
nefesleri kesti. 2-2 biten normal sürenin
ard›ndan Tümer Metin’in uzatmalarda
att›¤› gol, Befliktafl’› 6. kez kupa
flampiyonu yapt›. 
Bir sonraki sezon Befliktafl yine
finaldeydi ve bu kez rakibi Kayseri
Erciyesspor’du. O sezon ligden düflen
rakibi karfl›s›nda oldukça zorlanan
siyah-beyazl› tak›m, yine ‹zmir’de
oynanan finalin uzatma dakikalar›nda
Bobo’nun golüyle gülmeyi baflard›. 
Kartal’›n son kupa zaferi ise 2008-09
sezonunda yafland›. O sezon ligi de
flampiyon olarak tamamlayan 
siyah-beyazl› tak›m, kupa finalinde
karfl›laflt›¤› Fenerbahçe’ye 4-2 üstünlük
sa¤layarak 8. kupas›n› müzesine tafl›d›. 
1990 y›l›nda kurulan Büyükflehir
Belediyespor ise kupa mücadelesiyle ilk
kez 1993-94 sezonunda tan›flt›. 
O dönemde 3. Lig’de mücadele eden
ekip, ilk kademede Eyüpspor’u eleyip,
ard›ndan Zonguldakspor’a elendi. 
Ertesi sezon Çorluspor’u saf d›fl› b›rak›p
Sar›yer’e tak›lan Belediye, 1996-97
sezonunda Gaziosmanpafla’y›
geçemedi. Bir sezon sonra Ü. Anadolu,
Keflanspor ve Gaziosmanpafla’y› eleyen
turuncu-mavilileri, beflinci kademede
fiekerspor durdurdu. 1998-99’da Pendik
ve Zeytinburnu’nu eleseler de

Kayserispor’u aflamad›lar. Ertesi sezon
Kartal karfl›s›nda tutunamad›lar. 
2000-01’de Beykoz ve Sar›yer’i geçip
Rizespor’a kaybettiler. 2001-02
sezonunda Sapanca’n›n ard›ndan
Trabzonspor kayas›na çarpt›lar. 
Bir sezon sonra Sakaryaspor’a elendiler.
Ertesi dönemde Zonguldakspor’u
geçtiler, Malatyaspor’a tak›ld›lar. 
2004-05’te Karagümrük geçit vermedi.
Bir sonraki sezon güçleri Güngören
Belediye’ye yetti ama Samsun’a
yetmedi. 2006-07’de Kartal ve
Samsunspor’u afl›p tarihlerinde ilk defa
gruplara kald›lar. Ama tek puanlar›n› 
2-2 berabere kald›klar› ‹negölspor’dan
al›p, Gaziantepspor ve Sivasspor’a 1-0,
Fenerbahçe’ye de 5-0 kaybettiler. 
2007-08’de ikinci kademede D. Bak›r
D‹SK‹’ye 3-2 yenilip sürprize u¤rad›lar.
2008-09 sezonu onlara baflka bir
sürpriz haz›rlam›flt›. Bu kez de ikinci
kademede Tokatspor’a uzatmalarda
kaybettiler. 
Kupadaki en baflar›l› dönemlerini geçen
sezon yaflad›lar. Play-Off’tan kat›ld›klar›
kupada golsüz biten maç›n ard›ndan
Gençlerbirli¤i’ne penalt›larda üstünlük
sa¤lay›p gruplara kald›lar. D Grubu’nda
Konya fiekerspor ve Befliktafl’› 1-0,
Kas›mpafla’y› 2-0 yenip Manisaspor’la
golsüz berabere kalarak çeyrek finale
ç›kt›lar. Çeyrek finalde ise
Trabzonspor’a 1-0 ve 1-1’lik skorlarla
elendiler. 



49. Kupa sahibini bekliyor

K
upan›n tarihi neredeyse
Profesyonel 1. Lig tarihiyle at
bafl› gider ve kökü 1960’l› y›llara

dayan›r. Avrupa’da 1961 y›l›ndan
itibaren düzenlenmeye bafllayan
Avrupa Kupa Galipleri Kupas›’nda
Türkiye’yi temsil edecek tak›m›
belirlemek amac›yla 1962-63
sezonunda bütün liglerde yer alan 66
tak›m›n kat›l›m›yla Türkiye Kupas› ad›
alt›nda bir kupa organizasyonu tertip
edilmeye bafllanm›flt›r. 1980-81
sezonunda ad› Federasyon Kupas›
olarak de¤ifltirilmifl, 1992-93

sezonundan sonra tekrar eski ismi
Türkiye Kupas›’na dönülmüfltür. 
1962-63 sezonunun ilk kupas›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› tak›m, ilk kupay›
kazanmas›n›n ard›ndan adeta kupa
koleksiyonculu¤una soyunur. S›ras›yla
önce Altay’›, ard›ndan Befliktafl’› ve
t›pk› ilk sezonda oldu¤u gibi bir kez
daha Fenerbahçe’yi finalde alt ederek
arka arkaya dört kez kupan›n sahibi
olur. ‹lk dört kupay›
alan Galatasaray’a
1966-67 sezonunda
Altay "dur" der. O
sezon finali iki ‹zmirli
oynar. Ezeli rakiplerin
maç› müthifl bir
çekiflmeye sahne olur
ve Altay ile
Göztepe’nin

mücadelesi 2-2 sona erer. O günlerin
statüsünde penalt› at›fllar› yoktur ve
kura at›fl›na gidilir. Kurada flansl› olan
Altay’d›r ve ‹zmir’in siyah-beyazl›lar›
Galatasaray’›n kupadaki 4 y›ll›k
hegemonyas›na son verirken kupay›
da ilk kez ‹stanbul s›n›rlar›n›n d›fl›na
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
kaybetmeye tahammülü yoktur. Bar›-
lacivertli tak›m, ilk maçta 2-0 yendi¤i

Altay’a ikinci maçta 1-0 yenilse
de 1967-68 sezonunda kupayla
ilk kez tan›flmay› baflar›r. 
Ard›ndan gelen 4 sezon boyunca
bu defa ‹stanbul tak›mlar› kupaya
hasret kal›r. Öyle ki, bu dört
finalde sadece 1 ‹stanbul tak›m›
vard›r ve 1968-69’da Göztepe,
Galatasaray’› 1-0 ve uzatmada 1-
1’lik skorlarla ard›nda b›rakarak
kupay› ‹zmir’e götürür. Kupa

aflk›ndan vazgeçmeyen
Göztepe, ertesi sezon
da dönemin Anadolu
Beyi Eskiflehirspor’a ilk
maçta 2-1 yenilse de
rövanfl› 3-1 kazanarak
ikinci kez mutlu sona
ulafl›r. 
Kupan›n ‹stanbul ve
‹zmir’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
maç›nda 1-0 kaybetti¤i
Bursaspor’dan rövanfl› 2-
0’la al›r ve müzesini ilk
kupas›yla süsler. 
1971-72 sezonunda
kupaya 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
rövanfl›nda 3-0’la alt ederek Türkiye
Kupas›’n› Baflkent’e götürür. 
‹lk dört kupay› kazand›ktan sonra
sessizli¤e bürünen Galatasaray, 1972-
73 y›l›nda yeniden “Kupa Beyi”
olarak ortaya ç›kar. 3-1 ve 1-1’lik
skorlarla bir önceki sezonun
flampiyonu Ankaragücü’ne üstünlük
sa¤layan sar›-k›rm›z›l› tak›m, beflinci
kupas›n› kazan›r. 
Ertesi sezon, s›ra bir baflka
‹stanbulluya, Fenerbahçe’ye gelmifltir.
Sar›-lacivertliler, ikinci kez finale
yükselen Bursaspor’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 ‹stanbul tak›m›
daha kupayla tan›fl›r. 13 kez
düzenlenen kupada ikinci kez finale
yükselen Befliktafl, finalde lige o sezon
yükselen Trabzonspor’un rakibidir.
Karadeniz ekibi ilk maç› 1-0 kazan›r
ama rövanfl 2-0’la Befliktafl’›n olur ve

kupa ‹stanbul’da kalma gelene¤ini
üçüncü sezonunda da sürdürür. 
Trabzonspor ertesi sezon yine
finaldedir ama bu defa kupan›n
gediklisi Galatasaray’a 1-0 biten iki
maç›n sonunda penalt› at›fllar›yla
boyun e¤er. Penalt› at›fllar›yla kupa
sahibi olmak bir ilktir ve kupa arka
arkaya dördüncü sezon da ‹stanbul
tak›mlar›n›n olmufltur.
Lâkin Karadeniz inatç›l›¤› sürmektedir.

Trabzonspor arka arkaya üçüncü
finaline 1976-77 sezonunda ç›kar ve
bu defa iki y›l önce kaybetti¤i
Befliktafl’tan rövanfl› al›r. 1-0 ve 0-0
sona eren maçlar›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 finalinde yer almaktad›r.
Trabzonspor o sezon Adana
Demirspor’u ilk maçta 3-0 yener, ve
golsüz biten 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 önce 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 görünür haldedir futbol
arenas›nda. 1979-80’de Altay, bir
sezon önce kaybetti¤i kupan›n ac›s›n›
Galatasaray’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
sezonunda 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›¤› kupa, 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, sonras›nda 7

defa finale ç›kmas›na ra¤men hep
kaybeden taraf olur. 
1983-84’te kupa finali tek maç
üzerinden oynan›r. Trabzonspor,
normal süresi golsüz biten maç›
uzatma bölümünde att›¤› iki golle
kazan›r ve Befliktafl’›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 tak›mlar›n›n birbiriyle

kozlar›n› paylaflmas› fleklinde cereyan
eder. 1986’da final yine tek maç
üzerindendir ve Bursaspor üçüncü
kez ç›kt›¤› finalde, bu makam›n
gediklisi Altay’› 2-0 yenerek ilk
kupas›n› kazan›r. 
Ankara, Ankaragücü ile iki kupa
kald›rm›flt›r o güne 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
kupay› Baflkent’e
üçüncü kez
götürür. Ertesi
sezon yine bir
Anadolu finali
yaflan›r ve
Sakaryaspor,
Samsunspor’la
karfl›laflt›¤› finali

kazanarak ilk defa kupayla buluflur.
Arkas›ndan kupan›n yolu yeniden
‹stanbul’a düfler. Hem de arka arkaya
üç kez. ‹lk ikisinde Befliktafl, 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 Galatasaray,
Ankaragücü’nü uzatmalarda 3-1
yenerek kupan›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 evindeki 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’› yenerek al›r kupay›. ‹ki
sene finalde kaybeden Galatasaray,
bunun ac›s›n› ertesi sezon finalde
Fenerbahçe’den al›r. 1996-97 yine bir
Anadolu delikanl›s›n› ortaya ç›kar›r.
Kocaelispor, Trabzonspor’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 Befliktafl’a 0-0
ve 2-0’la üstünlük sa¤lar.
Yeni bin y›l›n ilk kupas› da ilk dört
kupan›n sahibi Galatasaray’a nasip

Bugüne dek 48 kez oynanan kupa finallerinde Galatasaray 14 zaferle başı çekiyor. Sarı-
kırmızılıları 8’er kupayla Trabzonspor ve Beşiktaş takip ediyor. Fenerbahçe 13 kez final

oynadı ancak 4 kez sevinebildi. Anadolu takımları da 2’şer kez Ankaragücü, Gençlerbirliği,
Göztepe, Altay ve Kocaelispor’la, 1’er kez de Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor ve

Kayserispor’la sarıldı kupaya. 
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olur. Galatasaray, ilk kez
Diyarbak›r’da oynanan nefes kesen
kupa finalinde Antalyaspor’u
uzatmada 5-3 yenerek kupay› bir kez
daha Florya’ya götürür. Bu skor ayn›
zamanda Türkiye Kupas› finallerinin
en gollüsüne iflaret eder.
Ertesi sezon Fenerbahçe 18 y›ld›
hasret kald›¤› kupada bir kez daha
finale ç›kar. Rakibi ise
Gençlerbirli¤i’dir. 2-2 biten maç›n
ard›ndan penalt›larda 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 yenerek
büyük bir sükse yapar. 
Sonraki iki sezon ise birbirinin
kopyas› gibidir. Finaldeki iki tak›m

Trabzonspor ile Gençlerbirli¤i’dir.
203’ün finali Antalya’da, 2004’ün
finali ise Atatürk Olimpiyat Stad›’nda
oynan›r ve Trabzonspor ilk finali 3-1,
ikinci finali de 4-0’l›k skorlarla
kazanarak kupay› Karadeniz’e tafl›r.
Tarihi finallerden birisi 2004-05
finalidir. Türk futbolunun iki dev
tak›m› Galatasaray ile Fenerbahçe
aras›nda Atatürk Olimpiyat Stad›’nda
oynanan final maç›n› sar›-k›rm›z›l›lar
tarihi bir skorla 5-1 kazanarak 5 y›ll›k
bir aradan sonra yeniden kupayla
buluflur.
Fenerbahçe’nin kupa kaybetme
gelene¤i ertesi sezon da devam eder.
Sar›-lacivertli tak›m, 2005-06
sezonunun ‹zmir’de oynanan finalini
Befliktafl’a uzatmalarda 3-2’lik skorla
kaybeder. Befliktafl, ayn› h›zla ertesi
sezon da kupa flampiyonudur. Siyah-
beyazl› 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.
Kayserispor, 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’lük üstünlük
kuran Kayserispor, tarihinde
ilk kez yükseldi¤i finalde ilk
kupas›n› kazan›r. 
2008-09’da Befliktafl,

Fenerbahçe’nin kupa hasretini biraz
daha uzat›r.
‹zmir’deki final,
4-2’lik skorla
siyah-beyazl›
tak›m›n lehine
sonuçlanm›flt›r.
Kupan›n son
finali
fianl›urfa’da
oynan›r.
fianl›urfa’da
yeni infla edilen
GAP Arena’da
oynanan finalde
Trabzonspor,
Fenerbahçe’yi
3-1 yener ve
kupan›n son
sahibi olur. 
Böyle yaz›l›r
kupa tarihi.

Galatasaray 14 kupayla bafl› çeker;
sar›-k›rm›z›l›lar› 8’er kupayla
Trabzonspor ve Befliktafl takip eder.
Fenerbahçe 13 kez final oynam›fl ama
ancak 4 kez sevinebilmifltir. 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 sar›l›r kupaya. 
1962-63’teki ilk kupan›n üzerinden
geçen 48 y›ldan sonra heyecan bir
kez daha dorukta. Umudumuz,
flimdiye kadar oldu¤u gibi dostça,
centilmence bir mücadele yaflanmas›.
Aslolan futbolun içindeki güzellikler
çünkü. Her zaman tekrarland›¤›
gibi… Hak eden kazans›n, dostluk
kazans›n, Türk futbolu kazans›n.
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IFA kokartl› hakemlerimizden
Yunus Y›ld›r›m 23 fiubat 1970
Manisa Alaflehir do¤umlu ve

beden e¤itimi ö¤retmenli¤i yap›yor.
Profesyonel Liglerde ilk maç›na 
8 Eylül 1996 günü 3. Lig’de
oynanan  ve deplasman tak›m›n›n 
3-2 kazand›¤› Selçuk Efes-Torbal›spor
karfl›laflmas›nda yard›mc› hakem
olarak ç›kt›. Profesyonel Liglerdeki
ilk hakemlik deneyimini ise 
16 fiubat 1997 günü oynanan ve 0-0

sona eren Simav Eynalspor-Göztepe
3. Lig maç›nda yaflad›. 
Turkcell Süper Lig’e ilk olarak 
7 fiubat 1992 günü oynanan ve 
ev sahibi tak›m›n 3-0 üstünlü¤üyle
biten Dardanelspor-Ankaragücü
maç›nda yard›mc› hakem olarak
ad›m att›. Süper Lig’de yönetti¤i ilk
maç ise 10 A¤ustos 1993 günü
oynanan ve deplasman tak›m›n›n 
1-0 üstünlü¤ü ile tamamlanan
Adanaspor-Malatyaspor
karfl›laflmas›yd›. O sezon 4 Süper

Lig maç›na ç›kan Yunus Y›ld›r›m,
ertesi sezondan itibaren ligin
yükünü çeken hakemlerden birisi
haline geldi. 2004-2005
sezonunda 16 maça ç›kan
Y›ld›r›m, 2005-2006 sezonunda
ise tam 23 Süper Lig
müsabakas›nda görev yapt›.
2006-2007 sezonunda 12, 
2007-2008 sezonunda 18, 
2008-2009 sezonunda bir kez
daha 23, 2009-2010 sezonunda
17 Süper Lig maç› yöneten
Yunus Y›ld›r›m, bu sezon da 15
Süper Lig maç›nda düdük çald›. 
Fenerbahçe’nin 24 Ekim 2006’da
Sakaryaspor’u 6-0 yendi¤i maçta
ilk kez bir büyük tak›m›n
müsabakas›n› yöneten Y›ld›r›m,
iki büyük tak›m aras›nda
oynanan ilk maç›n› ise 2 Ekim
2005 günü idare etti. O maçta
Galatasaray, Trabzonspor’u 4-1
yenmiflti. 
‹lk derbisine 29 Mart 2008’de
Fenerbahçe’nin Befliktafl’›
deplasmanda 2-1 yendi¤i maçla
ç›kan Yunus Y›ld›r›m, daha sonra
3 derbide daha düdük çald›. 
Yunus Y›ld›r›m’›n 18 maçl›k
kupa karnesinde ise birisi Süper
Kupa olmak üzere iki kupa finali
bulunuyor. 7 Mart 2008 günü
Bursa Atatürk Stad›’nda oynanan
ve normal süresi ile uzatmalar›
golsüz bittikten sonra
penalt›larda Kayserispor’un
Gençlerbirli¤i’ne 11-10 üstünlük
kurdu¤u kupa finalini yöneten
Yunus Y›ld›r›m, 2009’da da
Süper Kupa finalinin hakemiydi.

2 A¤ustos 2009 günü oynanan 
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe,
Befliktafl’› 2-0 yenmiflti. 
Yunus Y›ld›r›m, kupan›n iki finalisti
aras›nda oynanan sadece 1 maç›
yönetti. 10 Mart 2010 günü Fiyap›
‹nönü Stad›’nda oynanan o maçta,
Befliktafl, Büyükflehir Belediyespor’u
2-0 yenmiflti. 
Y›ld›r›m, bugüne kadar Befliktafl’›n
21 maç›nda görev yapt›. 
Bu maçlar›n 18’i lig, 3’ü ise kupa
karfl›laflmas›yd›. Befliktafl, Y›ld›r›m’la
ç›kt›¤› 21 maçtan 14 galibiyet, 
3 beraberlik ve 4 de yenilgiyle
ayr›ld›. Ancak ilginç olan taraf,
Befliktafl’›n Yunus Y›ld›r›m’›n
yönetti¤i hiç bir kupa maç›n›
kazanamamas›. 
Siyah-beyazl› tak›m bu 3 maçtan 
2 yenilgi ve 1 de beraberlikle
ayr›ld›. Y›ld›r›m’›n yönetti¤i 
21 maçta 37 gol atan Befliktafl, 
21 golü de kalesinde gördü. 
Büyükflehir Belediyespor ise Süper
Lig’de yer ald›¤› süre içinde Y›ld›r›m
yönetiminde 11 maça ç›kt›. 
Bu maçlar›n 9’u lig, 2’si ise kupa
mücadelesiydi. Belediyespor,
Y›ld›r›m’›n yönetti¤i iki kupa maç›n›
da kazanmay› baflard›. 
Bu maçlardan birisi de 21 Nisan
2011’de oynanan ve
Belediyespor’un 3-0 üstünlü¤ü ile
sonuçlanan Gençlerbirli¤i yar› final
rövanfl müsabakas›yd›. 
Belediyespor, Y›ld›r›m’›n yönetti¤i
11 maçta 4 galibiyet, 4 ma¤lubiyet,
3 de beraberlik al›rken, att›¤› 
15 gole karfl›l›k 11 de gol yedi. 
Belediyespor’un 2-0 üstünlü¤ü ile
sonuçlanan Gençlerbirli¤i yar› final
rövanfl müsabakas›yd›. Belediyespor,
Y›ld›r›m’›n yönetti¤i 11 maçta 
4 galibiyet, 4 ma¤lubiyet, 3 de
beraberlik al›rken, att›¤› 15 gole
karfl›l›k 11 de gol yedi. 

‹ki kez final yönetti‹ki kez final yönetti

Yunus Y›ld›r›m
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Dördüncü Hakem

Baki Tuncay Akk›n 
Volkan Narinç

Bar›fl fiimflek



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 (‹stanbuloand›) 
2005-06 Befliktafl-Fenerbahçe 3-2 (uzatda) (‹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›)

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