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

T

ürk futbol tarihinin gelenekselleﬂen ve ayn›
zamanda manevi anlamda en de¤erlisi olan Süper
Kupa’n›n bu y›l yedincisini gerçekleﬂtiriyoruz.
Anadolu medeniyetinin beﬂi¤i ve önemli ﬂehri
Kayseri, 2012-2013 Sezonu Spor Toto Süper Lig
ﬁampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye
Kupas›’n›n sahibi Fenerbahçe’nin sergileyece¤i
ezeli rekabete ve ebedi dostlu¤a yak›ﬂ›r
mücadeleye ev sahipli¤i yapacak.
Hiç kuﬂku yok ki, Kadir Has Stadyumu’ndaki
karﬂ›laﬂma, unutulmaz anlara sahne olacak ve
Türk futboluna ayr› bir heyecan katacak.
Futbolumuzun bir asr› aﬂan iki köklü ç›nar›n›n
mücadelesi, Kayseri ve ‹stanbul kadar Ankara,
Konya, Ni¤de, Aksaray, Yozgat, Nevﬂehir, Sivas
gibi çevre illerdeki binlerce sporseverin de ilgisini
çekecek. Spor Toto Süper Lig’in baﬂlamas›na bir
hafta kala iki büyük tak›m›m›z, yeni isimlerle
güçlenen kadrolar›yla ilk resmi maçta
taraftarlar›n›n karﬂ›s›na ç›kacak. Bu, futbolseverler
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için de bir ayr›cal›k olacak.
Türk futbolunun iki lokomotif tak›m›n›n Süper
Kupa’y› kazanmak ad›na sahada verecekleri
mücadelenin en üst düzeyde gerçekleﬂece¤ine
inan›rken, sportif rekabetin centilmenlik s›n›rlar›
içinde kalmas› da en büyük arzum.
Süper Kupa maç›, ayn› zamanda bir ilke de sahne
olacak. Bu maçla birlikte ‹lave Yard›mc›
Hakemlik Sistemi hayata geçecek ve en üst
ligimizde 5. ve 6. hakemlerimiz görev yapmaya
baﬂlayacak. Ümit ediyorum ki bu uygulama
sayesinde karﬂ›laﬂmalardaki hata oran› asgariye
inecek.
Türk futbolunun geliﬂiminde büyük destekleri
bulunan sponsorlar›m›za ve yay›nc› kuruluﬂ
ATV’ye buradan bir kez daha teﬂekkürlerimi
sunuyorum.
TFF Süper Kupa’n›n 2013-2014 Sezonu öncesinde
iyi bir baﬂlang›ç olmas›n› arzu ediyor, tüm sporseverlere keyifli seyirler diliyorum.

Fatih Terim
Galatasaray Teknik Direktörü

Zaman birlik olma ve özverili
davranma zamanı!

O

ynanacak karﬂ›laﬂman›n
“Süper” olabilmesi, ad›
kadar aktörlerine de
ba¤l›… Ligde ﬂampiyonluk
yar›ﬂ›nda da zorlu bir
mücadeleye girmiﬂ olan
ülkemizin iki güzide
camias› Galatasaray ve
Fenerbahçe, geçti¤imiz
sezonun güzel bitiﬂinden
sonra, 2013-2014
sezonunun da keyifli
baﬂlamas›n› sa¤layacak
karﬂ›laﬂmada karﬂ› karﬂ›ya
gelecek. Kazanan kim
olursa olsun as›l kazanan›n
Türk futbolu olmas› en
büyük dile¤imiz.
Karﬂ›laﬂma öncesi, süresi
ve sonras›nda, dünyan›n
en önemli derbilerinden
biri kabul edilen
Galatasaray-Fenerbahçe
derbisinin, Süper Kupa
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finali ile yeni sezonda
tüm tak›mlara ve
futbolseverlere bar›ﬂ,
dostluk, güzel futbol,
centilmen mücadele
mesajlar› vermesini
sa¤lamak öncelikli
amac›m›z olacak.
Türk futbolunun her gün
yeni bir sürpriz ve yeni bir
sorunla karﬂ›laﬂt›¤› ﬂu
günlerde futbolun tüm
paydaﬂlar›n›n büyük özveri
ve eme¤i sayesinde
sorunlar›n aﬂ›laca¤›na olan
inanc›m› ifade etmeliyim.
Kazanan kim olursa olsun
kaybedenin Türk futbolu
olmad›¤› bir sezon
olmas›n› temenni eder, her
iki kulübe de hem Süper
Kupa finalinde hem ligde
hem de Avrupa’da
baﬂar›lar dilerim.

Ersun Yanal
Fenerbahçe Teknik Direktörü

Sezonun ilk kupasını
kazanmak istiyoruz

D

e¤erli futbolseverler,
Süper Kupa karﬂ›laﬂmas› için ülkemizin önemli futbol merkezlerinden birinde; Kayseri’de bir araya
geldik.
Bu akﬂam iki ezeli rakibin formas›n› taﬂ›yan 22 futbolcu, as›rl›k camialar›na, kutsal armalar›na yak›ﬂ›r bir mücadele ortaya koymak
için sahaya ç›kacak. Bu gururu taﬂ›yacaklar, kazanmak için ter dökecekler. Kazan›rlarsa sezona çok
de¤erli bir kupayla merhaba diyecekler, kaybederlerse de rakiplerini centilmence tebrik edecekler.
Futbol ailesini oluﬂturan herkesin
buna sayg› duymas› gerekiyor.
Fenerbahçe olarak bizim temel
amac›m›z Kayserililere ve Türkiye’nin di¤er bölgelerinden gelen
tüm taraftarlara keyifli bir futbol
akﬂam› yaﬂatmak olacak. Hiç ﬂüphe yok ki; kazanmak için sahaya
ç›kaca¤›z. Geçti¤imiz sezonun

son maç›nda ma¤lup etti¤imiz rakibimizi bu anlaml› maçta bir kez
daha yenmek istiyoruz. Yeni
transferlerimizle daha da güçlenen kadromuzla sezona iyi bir
baﬂlang›ç yapmak istiyoruz.
Sezonun ilk kupas›n› biz kazanmak istiyoruz. Her zaman oldu¤u
gibi bugün de bunu baﬂarabilecek
güçteyiz.
De¤erli futbolseverler;
Süper Kupa karﬂ›laﬂmas›yla birlikte 2013-2014 sezonuna da baﬂlam›ﬂ oluyoruz.
Zorlu maraton öncesinde tak›m›m›z›, futbolcular›m›z› bir kez daha test etme imkân› bulmuﬂ olaca¤›z.
Futbolun gerçek aktörlerinin daha
çok konuﬂtu¤u ve konuﬂuldu¤u
bir sezon olmas› temennisiyle yeni sezonun tüm spor camias›na
sa¤l›k, baﬂar› ve güzellikler getirmesini diliyorum.
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Galatasaray Tarihi

Avrupa
fatihleri
1905 y›l›nda kurulan
Galatasaray, Türkiye’de lig
ve kupa ﬂampiyonlu¤u
rekoruna sahip olman›n
yan› s›ra Avrupa’da da
büyük zaferler elde etti.
2000 y›l›nda UEFA
Kupas›’n› kazanarak tarih
yazan sar›-k›rm›z›l› tak›m,
hemen ard›ndan Avrupa
Süper Kupas›’n› da
kald›rarak bir Türk
tak›m›n›n bugüne dek
ulaﬂt›¤› en büyük
zaferlerin kahraman› oldu.
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905 y›l›nda Ali Sami Yen’in öncülü¤ünde Mektebi Sultani s›ralar›nda kurulan Galatasaray Spor Kulübü, baﬂta futbol olmak üzere birçok spor dal›ndaki baﬂar›lar›yla
Türk spor tarihinde önemli bir yere
sahiptir. Özellikle geçti¤imiz y›llarda Avrupa’da elde edilen baﬂar›lar tüm Türkiye’nin gö¤sünü kabartm›ﬂt›r.
Köklerini 15. yüzy›lda kurulan
Mektebi Sultani’den alan ama as›l
kulüp kimli¤iyle 1905’te tan›ﬂan
Galatasaray’›n tarihi, asl›nda bir
toplumun dönüﬂüm öyküsü gibidir. O tarih ki, ad›na destanlar yak›ﬂacak kadar ﬂanl›d›r.
Mektebi Sultani’nin beﬂinci s›n›f
ö¤rencileri, 1 Ekim 1905 günü
edebiyat dersinde Galatasaray içerisinde bir futbol kulübü kurmaya
karar verdi. Ali Sami Yen’in önderli¤indeki 13 genç, okul defterlerinin arkas›na isimlerini yazarken
Türk sporunda ç›¤›r açacak bir fikri oluﬂturacaklar›n›n muhtemelen
fark›nda de¤ildi.
Kulübün ad›n›n Gloria (Zafer) ya
da Audace (Cesaret) konulmas› yolunda görüﬂler ortaya at›ld›ysa da
sonuçta Galatasaray olmas›nda anlaﬂmaya var›ld›. Araﬂt›rmac› Cem
Atabeyo¤lu, Galatasaray ad›n›n,
bu tak›m›n yapt›¤› ilk maçta Rum
ekibini 2-0 yenerken, seyircilerin
onlardan “Galata Saray› efendileri”
diye söz etmelerinden do¤du¤unu
yazar. Bunun üzerine kurucular da
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bu ismi benimsedi ve “Ad›m›z Galata Saray› olsun” dedi. Galatasaray’› kuran gençler önce k›rm›z›beyaz renkleri seçti. Sonra k›sa bir
süre sar›-siyah formalarla maçlara
ç›k›ld›, fakat bu renkler yerini sar›k›rm›z› renklere b›rakt›. Sar›-k›rm›z› renklerin seçiliﬂinin öyküsünü
Ali Sami Yen ﬂöyle anlat›r: “Birçok
yerleri dolaﬂt›ktan sonra, nihayet
Bahçekap›’daki ﬁiﬂman Yanko’nun
dükkân›na gidilerek orada zarif iki
yünlü kumaﬂa tesadüf ettik. Biri,
viﬂneye çalan koyuca tatl› bir k›rm›z›, öteki de içinde turuncudan iz
taﬂ›yan tok bir sar›. Tezgâhtar, mahirane bir el hareketiyle kumaﬂlar›n dalgalar›n› birleﬂtirdi. Bir saka
kuﬂunun baﬂ› ile kanad›n›n yaratt›¤› renk güzelli¤ine benzer bir parlakl›k hâs›l oldu. Ateﬂin içindeki
renk oyunlar›n› görür gibi olmuﬂtuk. Sar›-k›rm›z› alevinin tak›m›m›z üstünde par›ldamas›n› tasavvur ediyor ve bizi derhal galibiyetten galibiyete götürece¤ini tahayyül ediyorduk. Nitekim de öyle oldu.”
1919 y›l›na kadar baﬂkanl›k yapan
Ali Sami Yen ve arkadaﬂlar› kulübün sa¤lam bir zemine oturmas›n›n da temellerini att›. 1923 y›l›nda kulübün amblemi de belli oldu.
Ahmet Ayetullah’›n haftal›k Karakedi mizah dergisinde yay›nlanan
k›rm›z› “Gay›n” içine sar› “Sin”
oturtarak haz›rlad›¤› figür Galatasaray’›n amblemi olarak kabul

kazanan ilk ve tek Türk tak›m›
● Süper Lig’in ilk ﬂampiyonu
● Dünya Kulüpler ﬁampiyonas›’nda Avrupa K›tas›’n› temsil eden ilk ve tek Türk tak›m›
● ﬁampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale ç›kan
ilk Türk tak›m›.
● ‹stanbul ﬁampiyonlu¤u’nu kazanan ilk
futbol tak›m› (1907-1908)
● Yurtd›ﬂ›nda ilk galibiyeti alan Türk futbol
tak›m› (1911)
● Yurtd›ﬂ›nda Türkiye’yi temsil eden ilk futbol tak›m› (1911)
● ﬁampiyonlar Ligi’ne kat›lan ilk Türk tak›m›
● Avrupa’da, UEFA Kupas›’n› hiç yenilgi almadan kazanan ilk
tak›m
● Balkanlarda UEFA Kupas›’n› kazanan ilk ve tek tak›m
● Uluslararas› maçlarda kendi sahas›nda art arda en çok galibiyet alan tek Türk tak›m› (20 kez)
● Süper Kupa kazanan ilk ve tek Türk tak›m›
● ‹spanyollar› deplasmanda yenen ilk Türk tak›m›
● ‹spanyollar› eleyen ilk Türk tak›m›
● Bir sezonda iki ‹talyan tak›m›n› eleyen ilk Türk tak›m›
(Milan-Bologna)
● Bir sezonda iki ‹ngiliz tak›m›n› eleyen ilk Türk tak›m›
(Leeds United-Arsenal)
● Türkiye 1. Ligi’ni nama¤lup bitiren ilk tak›m (1985-86)
● En fazla aral›ks›z ﬂampiyon olan tak›m (4 kez)
● Bir sezonda en fazla Avrupa kupas› maç› oynayan tak›m
(18 kez - Süper Kupa dâhil)
● ﬁampiyonlar Ligi’ne en fazla kat›lan Türk tak›m›
● Türkiye Kupas›’n› en fazla kazanan tak›m (14 kez)
● Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n› en fazla kazanan tak›m (10 kez)
● Avrupa kupalar›nda 1 sezonda en fazla puan toplayan tak›m
(17 maç, 34 puan)
● Bir sezonda Avrupa kupalar›nda en fazla galibiyet alan
tak›m (11 kez - Süper Kupa dâhil)
● Bir sezonda Avrupa kupalar›nda en
fazla gol atan tak›m (35 gol - Süper
Kupa dâhil)
● Deplasmanda aral›ks›z en fazla yenilmeyen tak›m (40 kez)
● Avrupa kupalar›nda en çok tur geçen Türk tak›m›
● Avrupa kupalar›nda en fazla maç
yapan Türk tak›m›.

edildi. Harf devriminin ard›ndan gay›n ve sin, yerlerini G ve S
harflerine b›rakt›.
Fakat her ﬂey yolunda de¤ildi. Galatasaray içerisinde baﬂ gösteren anlaﬂmazl›klar sonucunda kulüpten ayr›lan 25 üye, Yusuf Ziya Bey’in etraf›nda toplanarak 1930’larda Güneﬂ kulübünü kurmuﬂtu. Bu ayr›l›k süresince Galatasaray’›n 1908-1931
y›llar› aras›nda 10 ‹stanbul Kupas›’yla baﬂlayan baﬂar› dolu y›llar› bir süre kesintiye u¤rasa da, 1949’da baﬂar› tekrar ufukta
gözüktü.
Bu arada 1945’te evine kavuﬂtu kulüp. Yo¤un çal›ﬂmalar sonucunda hizmete giren stada ilk baﬂkan Ali Sami Yen’in ad› verildi. 15 bin kiﬂilik tasarlanan stat, 1950’de geniﬂletme çabalar›na sahne oldu ve 1964’te yaﬂanan talihsiz aç›l›ﬂ facias›n›n yaras›n› sard›ktan sonra, nice zaferlere ev sahipli¤i yapt›. Ancak
Galatasaray art›k eskiyen ve depremde y›k›lma tehlikesi baﬂgösteren Ali Sami Yen’e veda etti ve maçlar›n› 15 Ocak
2011’de aç›l›ﬂ› yap›lan 53 bin kiﬂilik modern Türk Telekom
Arena’da oynamaya baﬂlad›. Sar›-k›rm›z›l› tak›m, son iki ﬂampiyonlu¤unu da TT Arena’n›n ev sahipli¤inde elde etti.
Türkiye Profesyonel Birinci Ligi kuruluncaya kadar 4 ‹stanbul
Ligi ﬂampiyonlu¤u kazanan Galatasaray, o günden bugüne 19
kez Süper Lig, 14 kez Türkiye, 10 kez Cumhurbaﬂkanl›¤›, 4
Baﬂbakanl›k, 12 TSYD, 1 UEFA Kupas›, 2 de Süper Kupa’yla
müzesini süsledi.
Galatasaray’›n tarihi pek çok rekora ve
ilke sahne oldu. Bunlar ﬂöyle özetlenebilir:
● Türkiye’nin ilk futbol tak›m› Galatasaray (1905)
● Dünya s›ralamas›nda 1. s›raya yükselen ilk Türk tak›m›
● Devlet üstün madalyas› alan ilk tak›m
● UEFA Kupas›’n› hiç yenilgi almadan
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Fenerbahçe Tarihi

Zaferle dolu bir mâzi
K
100 yaﬂ›n› geride b›rakan ender
tak›mlar›m›zdan biri olan Fenerbahçe,
ad›n› Türk futbol tarihine rekorlarla
kaz›m›ﬂt›r. Profesyonellik öncesi 1922-23
sezonunda hiç gol yemeden elde edilen
ﬂampiyonluk ayn› zamanda bir dünya
rekorudur. Lig ﬂampiyonlu¤unu 18,
Türkiye Kupas›’n› ise 6 kez kazanan
Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda att›¤›
103 golle de bir rekorun sahibidir.
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ad›köy civar›ndaki futbol hareketlenmeleri
1887 y›l›nda baﬂlad›. Adres ise Derea¤z›, Moda bölümüydü. Türk gençlerinin bu bölgede
kurduklar› ilk kulüp Siyah Çorapl›lar (Black
Stockings) ad›yla an›l›yordu. Deniz Lisesi ö¤rencisi Fuat Hüsnü Kayacan’›n 1899 y›l›nda,
bugünkü Fenerbahçe Stad›’n›n bulundu¤u yerdeki çay›rda meﬂin yuvarla¤a yapt›¤› vuruﬂlar
s›ras›nda arkadaﬂlar› Reﬂat Denyal ve Mehmet
Ali ile dile getirdikleri “Ah biz de bir kulüp kurup futbol oynayabilsek” özleminin hayata geçiriliﬂ biçimiydi Siyah Çorapl›lar. Fakat kulübün ömrü uzun sürmedi. Monarﬂi rejiminin engellemeleri üzerine kulüp k›sa sürede kapat›ld›.
1907’nin ilkbahar›nda ise Kad›köylü gençlerden Nurizâde Ziya (Songülen), Bahriyeli Necip
(Okaner), Hasan Sami (Kocamemi) ve Asaf
(Beﬂp›nar) Beyler, Necip Beyin Moda’daki evinde yapt›klar› bir toplant›da kurmay› kararlaﬂt›rd›klar› kulüplerine Fenerbahçe ad›n› verdi.
Fenerbahçe Kulübü’nün ilk yönetim kurulunda
baﬂkan Ziya Beydi. Genel sekreterli¤i Ayetullah Bey, genel kaptan ve veznedarl›¤› ise Necip
Bey üstlenmiﬂti. Elbette kuruluﬂ y›llar› kolay olmam›ﬂt›. Zaman zaman futbolcu bulmakta bile
zorlan›lan bu y›llarda birçok defa gemilerden
ödünç futbolcu al›narak ligdeki mücadele sürdürülmüﬂtü.
1909 y›l›nda kulübün ad› Fenerbahçe Spor Kulübü olarak de¤iﬂtirilmiﬂ, renkleri de sar›-beyazdan bugünkü renkleri olan sar›-laciverde
çevrilmiﬂti.
1909-1911 y›llar› Fenerbahçe için oldukça zor

geçmiﬂ, bir ara kulüp da¤›lma noktas›na bile gelmiﬂti. Ancak
Elkatipzade Mustafa, kulübü kurtaran adam olmuﬂtu. O y›llarda kulübün lokali dahi yoktu. Tak›mlar ise çok kötü durumdayd›. Ancak yine de St. Joseph, Robert Kolej ve Kad›köy Numune Mektebi’nden toplan›lan futbolcularla kulübün genç tak›mlar› kurulmuﬂ ve bir nevi altyap› oluﬂturulmas› baﬂar›lm›ﬂt›.
Bu at›l›m›n meyvelerini toplamak da fazla uzun sürmedi. Baﬂar›s›z geçen iki y›l›n ard›ndan Fenerbahçe 1911-12 sezonunda
ilk ﬂampiyonlu¤unu elde etti. Üstelik bu ﬂampiyonlu¤a hiç yenilgi yüzü görmeden ulaﬂ›lm›ﬂt›. Bu ﬂampiyonluk, bir ara da¤›lma noktas›na gelen Fenerbahçe’ye yaﬂama gücü aﬂ›lam›ﬂ ve
kulüp Alt›yol a¤z›nda iki odal› bir lokale kavuﬂmuﬂtu.
Balkan Savaﬂ› nedeniyle 1912-13 sezonu lig maçlar› iptal edildi. Ancak bu boﬂluk da Fenerbahçe’nin h›z›n› kesmedi. Sar›-lacivertli tak›m, hemen ard›ndan baﬂlayan sezonda üst üste iki
ﬂampiyonluk daha kazand›. Bu iki ﬂampiyonluk da yine hiç yenilmeden elde edilmiﬂti. Art arda gelen bu ﬂampiyonluklar Fenerbahçe’yi ön plana ç›karken, kulüp çevresinde hat›r› say›l›r
bir camian›n oluﬂmas›n›n da yolunu açm›ﬂt›.
Fenerbahçe ayn› zamanda 1914 y›l›nda
tertiplenen genç tak›mlar ﬂampiyonlu¤unu da
kazanm›ﬂ ve 10 y›l
içinde en çok ﬂampiyonluk elde eden tak›m
olma unvan›n› alarak
‹ngilizler taraf›ndan verilen tarihi ﬂildin de sahibi olmuﬂtu.
Cumhuriyetin ilân›ndan tam dört ay önce

ise 1923 y›l› Haziran ay›n›n 29. günü, Fenerbahçe Futbol Tak›m›, ‹stanbul’daki ‹ngiliz ‹ﬂgal Kuvvetleri futbol tak›m›yla yapt›¤› maç› 2-1 kazan›p ‹ﬂgal Kuvvetleri’nin ma¤rur komutan› General Harrington’›n elinden kupay› alm›ﬂt›. “Düﬂman› yenen”
Fenerbahçe, Türk halk›n›n da gönlüne taht kurmuﬂtu art›k.
1932’nin 5 Haziran’›n› 6 Haziran’a ba¤layan gece ise kulüp binas› bir yang›nla kül oldu. Ancak Fenerbahçe bu yang›n›n küllerinden yeni bir tesis ç›kartmay› da baﬂard›. Bir süre sonra kulüp bugünkü Fenerbahçe Stad›’n›n bulundu¤u yerdeki binaya
ve stada sahip oldu.
Gelelim Fenerbahçe’nin rekorlar›na… Profesyonel lig öncesi
1922-23 sezonunda hiç gol yemeden elde ettikleri ﬂampiyonluk, bugün için de bir dünya rekoru.
1936-37 sezonunda da sadece 1 gol yiyerek ﬂampiyon oldu sar›-lacivertliler. 1982-83 sezonunda Ali ﬁen’in baﬂkanl›¤›nda o
sezonun toplam 5 kupas›na birden sahip oldular.
1988-89 sezonundaki 103 gollü ﬂampiyonluk ise Türkiye Ligi’nin gol rekoru olarak geçti kay›tlara.
Profesyonel lig kurulana,
yani 1959’a kadar 22 kez
ﬂampiyonluk kupas› kald›ran Fenerbahçe, profesyonel lig tarihinde de 18
ﬂampiyonluk elde etti. Kulübün müzesinde ayr›ca 6
Türkiye, 6 Cumhurbaﬂkanl›¤›, 2 Süper Kupa, 2 Atatürk, 8 Baﬂbakanl›k, 16 ‹stanbul Ligi, 6 Milli Küme,
1 ‹stanbul, 3 Türkiye Futbol ﬁampiyonas›, 1 Spor
Toto, 4 Donanma, 12
TSYD Kupas› bulunuyor.
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Rekortmen şampiyon
Final Yolculu¤u

S

üper Kupa’n›n kulpundan tutan Galatasaray, bu noktaya
Spor Toto Süper Lig’de 55. sezonun ﬂampiyonu etiketiyle geldi. Sezona “son ﬂampiyon” unvan›yla giren Fatih
Terim yönetimindeki sar›-k›rm›z›l› tak›m, 3. haftadan itibaren oturdu¤u liderlik koltu¤unu kimselere kapt›rmadan yoluna devam etti ve sezonun bitimine iki hafta ka-

12

la ﬂampiyonlu¤unu ilân etmeyi baﬂard›. En yak›n takipçisi Fenerbahçe’ye 10 puanl›k fark yapan Galatasaray,
ﬂampiyonluk say›s›n› 19’a yükselterek rakibinin bir ad›m
önüne geçerken, Fatih Terim de tümü sar›-k›rm›z›l› tak›m›n baﬂ›nda olmak üzere alt›nc› ﬂampiyonlu¤unu elde
ederek rekorunu geliﬂtirdi.

Galatasaray, sezonun üçüncü haftas›nda eline geçirdi¤i liderli¤i son haftaya
kadar koruyarak 19. ﬂampiyonlu¤unu elde etti ve bu alandaki rekorun sahibi
oldu. 32. haftada ﬂampiyonlu¤unu ilân eden ve geçen sezondaki unvan›n›
koruyan sar›-k›rm›z›l› tak›m, gol kral›n› da Burak Y›lmaz markas›yla
bünyesinden ç›kard›.

Galatasaray toplam 71 puan toplayarak 2.1’lik puan ortalamas›yla ﬂampiyonlu¤u elde ederken, 10 puan gerisinden
gelen Fenerbahçe, 1.8 ortalamada kald›. ﬁampiyon Galatasaray maç kaybetme konusunda da son derecede cimriydi.
Sar›-k›rm›z›l› tak›m sadece 5 maç› kaybederken, en yak›n
takipçisi Fenerbahçe 9 maçtan yenik ayr›ld›. Galatasaray’›n

tak›m savunmas› da di¤er rakiplerinden daha baﬂar›l› bir
performans sergiledi. Aslan 34 maçta 35 gol yiyerek maç
baﬂ›na yaklaﬂ›k 1 gollük bir ortalama tuttururken, onlar› 37
gol yiyen Kas›mpaﬂa izledi. Galatasaray iç sahada da d›ﬂ sahada da zirveyi kimselere b›rakmad›. ‹çeride 17 maçta 41
puan toplad›lar ve en yak›nlar›ndaki Fenerbahçe’den 3 pu-
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an önde yer ald›lar. Galatasaray deplasmanlarda iç sahadaki kadar baﬂar›l› olamasa da rakiplerine daha büyük
fark› d›ﬂ sahada att›. Deplasman maçlar›ndan 30 puanla dönen Galatasaray’› 27 puanla Beﬂiktaﬂ izledi.
Geçti¤imiz sezon Trabzonspor formas›yla normal sezonu 32, Süper Final
sonras›n› ise 33 golle tamamlayarak
gol kral› olan Burak Y›lmaz, yeni tak›m› Galatasaray’da da krall›k tac›n›
kimselere b›rakmad›. 24 golle üst üste ikinci kez gol kral› olmay› baﬂaran
Burak, Hakan ﬁükür’den bu yana üst
üste taç takan ilk oyuncu oldu.
Sezonun ilk yar›s›nda 9 galibiyet, 6
beraberlik ve 2 yenilgi alarak 33 puan
toplayan sar›-k›rm›z›l› tak›m, ikinci
yar›da tam anlam›yla gaza bast›. 12
galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi ile tamamlanan bu bölümde Galatasaray
ilk yar›ya oranla 11 puan daha fazla
toplad› ve 44 puana ulaﬂt›. ‹kinci yar›ya Kas›mpaﬂa yenilgisiyle ﬂok bir
baﬂlang›ç yapsalar da çabuk toparland›lar, özellikle son düzlükte müthiﬂ
bir finiﬂe kalkt›lar ve üst üste 7 galibiyet ald›lar. Son 9 maçlar›ndan 8 galibiyet ç›kard›lar. Drogba ve Sneijder takviyeleri onlara bambaﬂka bir hava kazand›rd›. Kadro istikrarlar› yine üst düzeydeydi. Toplamda 28
oyuncu forma giyse de 3 maç ve alt›nda oynayan 6 oyuncu
d›ﬂar›da b›rak›ld›¤›nda bu rakam 22’yle s›n›rl› kald›. Muslera, Selçuk ve Burak 30 maç›n üzerinde oynad›. 2000 dakikan›n üzerine ç›kan oyuncular ise bu üç ismin yan› s›ra
Eboue, Semih, Hamit, Dany ve Riera oldu. 22. haftadan itibaren oynamaya baﬂlayan Drogba da 13 haftada 1000 dakikan›n üzerine ç›kt›. Tak›m›n 66 golünü 13 oyuncu paylaﬂt›. Burak Y›lmaz 24, Umut Bulut 12 golle tak›m›n yar›dan
fazla golüne imza att›. Selçuk ‹nan 6, Drogba 5, Elmander
4, Sneijder de 2 gollük katk› sa¤lad›. ﬁimdi Galatasaray’›n
ﬂampiyonlu¤a giden rotas›na ilk haftadan itibaren k›saca
göz atal›m.
Sezona Kas›mpaﬂa maç›yla giren Galatasaray, oldukça zorland›¤› karﬂ›laﬂmay› Umut Bulut’un golleriyle 2-1 kazand›
ve averajla ikinci s›rada yer ald›. ‹kinci haftada Beﬂiktaﬂ’la
girilen gol düellosu 3-3 sonuçland›. Galatasaray bu maçta
da beraberli¤i son dakikalarda gelen Selçuk ‹nan penalt›s›yla kurtard› ancak liderle ayn› puana sahip olsa da bu defa
averajla beﬂinci s›raya geriledi. Üçüncü haftada bu defa
Bursaspor’la bir gol düellosu yaﬂad› Galatasaray ve 3-2 kazanarak liderlik koltu¤una oturdu. Zaten oturuﬂ da o oturuﬂtu. Ertesi hafta Medical Park Antalyaspor deplasman›nda elde edilen 4-0’l›k galibiyet güvenleri iyice yerine getirdi.
Onu iç sahadaki 3-0’l›k Akhisar BGS galibiyeti izledi. Beﬂin-
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ci hafta sona erdi¤inde sar›-k›rm›z›l›lar, en yak›n takipçilerinin dört puan
önündeydi. Alt›nc› haftada Ordu deplasman›ndaki 2-0’l›k yenilgi, Galatasaray’›n sezondaki ilk ma¤lubiyeti olarak
girdi kay›tlara ve üç takipçiyle aras›ndaki puan fark› da bire iniverdi. Yedinci haftada Eskiﬂehirspor maç›n›n kazan›ld›¤› san›l›rken Erkan Zengin’in son
dakika golü hevesleri kursakta b›rakt›.
Ancak takipçiler de puan kaybetmiﬂ ve
aradaki fark kapanmam›ﬂt› bu sayede.
Sekizinci hafta Ankara’da bir baﬂka gol
düellosu daha getirdi Galatasaray’a.
Yenilgiyi Hakan Balta’n›n 86’daki golü
önledi ve Gençlerbirli¤i maç› 3-3 sona
erdi. Son üç haftada sadece 2 puan al›nabilmiﬂti ancak geriden gelenlerin de
durumu parlak de¤ildi. Galatasaray bu
kay›plara ra¤men averajla da olsa zirvedeki yerini korudu. Hemen arkas›nda ayn› puana sahip MP Antalyaspor
yer al›yor, ilerleyen haftalarda kendisini zorlayacak Fenerbahçe ise iki puan
geriden geliyordu.
Sonraki iki haftada Galatasaray, TT
Arena’da Kayserispor’u 3-0, Atatürk
Olimpiyat’ta da ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor’u 3-1 yenerek yeniden ç›k›ﬂa geçti. MP Antalyaspor da iki maç›n›
kazanm›ﬂ ve 21 puandaki Galatasaray’la at baﬂ› koﬂmay›
sürdürmüﬂtü. Fenerbahçe ise ﬂimdi beﬂ puan gerideydi.
11 ve 12. haftalar Galatasaray ad›na yine fetret devirleriydi.
Mersin ‹dman Yurdu karﬂ›s›nda 1-1’lik beraberli¤e raz› olurken, evlerinde Kardemir Karabükspor’a 3-1 yenilmeleri a¤›r
darbelere yol açt›. Ancak MP Antalyaspor da bu periyodu
1 puanla geçti¤i için liderli¤i kaybetmediler. Fenerbahçe ile
olan fark ise ﬂimdi ikiye inmiﬂti.
Sanica Boru Elaz›¤spor deplasman›nda Yekta Kurtuluﬂ’un
golü Galatasaray’a 1-0’l›k galibiyeti getiriyor ve fetret devrini sona erdiriyordu. Hemen ard›ndan Gaziantepspor deplasman›nda yenilgiyi önleyen adam ise Burak Y›lmaz’d›. 14
hafta geride kald›¤›nda Galatasaray 26 puanla liderli¤ini
sürdürse de yukar›da saflar iyice s›klaﬂm›ﬂ görünüyordu.
Medical Park Antalyaspor, liderle ayn› puana sahipti. Beﬂiktaﬂ 25, Fenerbahçe de 24 puanla yak›n takibi sürdürüyordu.
Çok kritik Sivasspor deplasman›nda Galatasaray, Umut Bulut’un bir, Burak Y›lmaz’›n iki golüyle 3-1 kazand› ve 15.
hafta sonunda da zirvedeki yerini korudu. 16. hafta ise sar›k›rm›z›l› tak›m aç›s›ndan son derece kritikti. Kendilerini iki
puan geriden izleyen Fenerbahçe ile Türk Telekom Arena’da oynayacaklar, maç› kaybettikleri takdirde üçüncü
haftadan bu yana sürdürdükleri liderliklerini ezeli rakiplerine teslim edeceklerdi. Dev maçta Bekir ‹rtegün’ün kendi kalesine att›¤› golle öne geçen Galatasaray’a Fenerbahçe 23’te

Hasan Ali Kald›r›m’la karﬂ›l›k verdi. Galatasaray 36’de Selçuk ‹nan’›n müthiﬂ frikik golüyle bir kez daha öne geçti ve
Meireles’in at›lmas›yla 10 kiﬂi kalan rakibi karﬂ›s›nda 2-1’lik
üstünlü¤ünü maç sonuna kadar korudu. 32 puanl› Galatasaray, arkas›nda 27’ﬂer puanla s›ralanan Beﬂiktaﬂ, Fenerbahçe ve Medical Park Antalyaspor’un önünde ilk yar›n›n liderli¤ini garantilemiﬂti. 17. haftada deplasmandaki Trabzonspor beraberli¤i lidere darbe vursa da Fenerbahçe’nin de
Kardemir Karabükspor’a 3-1 yenilmesi bu kayb›n etkilerini
azaltm›ﬂt›. Sezonun yar›s› sona erdi¤inde Galatasaray 33
puanla zirvede yer al›yor, onu 30 puanla Beﬂiktaﬂ ve Medical Park Antalyaspor, 27 puanla da Fenerbahçe izliyordu.
Galatasaray sezonun ikinci yar›s›na kay›pla baﬂlad›. Kas›mpaﬂa 1-0 geriye düﬂtü¤ü maç› çevirip 2-1 kazanm›ﬂ, ancak
sezon baﬂ›ndan bu yana oldu¤u gibi takipçilerinin de puan
yitirmesi bu kayb›n a¤›rl›¤›n› bir nebze de olsa telafi etmiﬂti.
Ard›ndan gelen beﬂ haftal›k süreçte ise Galatasaray 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak ciddi bir ivme kazand›. Bu periyodun ilk aya¤›nda Beﬂiktaﬂ derbisini 2-1 kazand› Galatasaray. Hemen ard›ndan Bursa deplasman›ndan 1-1’lik beraberlikle döndü. Medical Park Antalyaspor maç› Burak Y›lmaz’›n iki golüyle kazan›ld›. Akhisar Belediyespor deplasman›ndan Burak Y›lmaz ve tak›ma büyük bir güç katan Didier Drogba’n›n golleriyle 2-1 galip dönüldü. TT Arena’daki Orduspor maç›n›n ilk yar›s› 2-0 geride kapat›lsa da ikinci yar›da müthiﬂ bir geri dönüﬂ yaﬂand› ve y›ld›z transferlerden Wesley Sneijder’in de ilk golünü att›¤› bu müsabaka
4-2 kazan›ld›. 23 hafta geride b›rak›lm›ﬂ ve 46 puana ulaﬂan
Galatasaray, en yak›n takipçisi Fenerbahçe’nin 6 puan
önünde oldukça rahatlam›ﬂt›.
Ancak sonraki iki hafta yeni kâbuslara gebeydi. Eskiﬂehirspor deplasman›ndan golsüz beraberlikle dönen sar›-k›rm›z›l› tak›m evinde Gençlerbirli¤i’ne Vleminckx’ten yedi¤i

golle 1-0 yenilince iki haftadaki kay›plar beﬂ puan› bulmuﬂtu ama bu kay›plar› de¤erlendirecek rakip ortalarda görünmüyordu. 47 puanl› Galatasaray’›n arkas›nda Beﬂiktaﬂ ve
Fenerbahçe dörder puan eksikle s›ralanm›ﬂt›. Üstelik Galatasaray tam yedi hafta boyunca kazanaca¤› bir serinin arifesindeydi. Bu seri sona erdi¤inde at› alan çoktan Üsküdar’›
geçmiﬂ olacak, Galatasaray o çok istedi¤i ﬂampiyonlukla
kucaklaﬂacakt›.
Bu yedi maçl›k seri Kayseri deplasman›nda baﬂlad›. Snejider’in bir, Burak Y›lmaz’›n iki golü Galatasaray’a 3-1’lik
galibiyeti getirdi. Ard›ndan ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor karﬂ›s›nda Burak Y›lmaz iki kez sahne ald› ve sar›-k›rm›z›l›lar 2-0 kazand›. Mersin ‹dman Yurdu ile TT Arena’da
oynanan çok kritik maç da 3-1 kazan›ld›. ‹lk yar›y› rakip tak›m 1-0 önde kapatm›ﬂ, Dany oyundan at›lm›ﬂ, sonra da s›ras›yla Fatih Terim, Hasan ﬁaﬂ ve Ümit Davala tribüne yollanm›ﬂ, saha kenar›nda tak›m› idare etmek masör U¤ur Durul’a kalm›ﬂt›. 61’te Melo’nun penalt›s›yla eﬂitli¤i yakalayan Galatasaray, Drogba’n›n iki golüyle 3-1 kazanarak çok
önemli bir geri dönüﬂ daha yapt›. Kardemir Karabükspor
deplasman› Snejider’in tek golüyle geçildi. Sanica Boru
Elaz›¤spor maç› bir ara riske girse de Burak Y›lmaz’›n bir,
Drogba’n›n iki golü dü¤ümü çözdü. Gaziantep deplasman›nda yine Burak Y›lmaz ç›kt› sahneye ve Galatasaray
1-0’la ‹stanbul’a döndü. Sivasspor maç› da Selçuk ‹nan ve
Burak Y›lmaz’›n ikiﬂer golüyle 4-2 sona erince 32. hafta bitiminde Fenerbahçe ile aras›ndaki puan fark›n› 10’a ç›kartan Galatasaray, 19. ﬂampiyonlu¤unu ilân etti. Fenerbahçe
deplasman›ndaki 2-1’lik yenilgi, sadece ezeli rakip karﬂ›s›nda bir kez daha maç kaybetmek anlam›na geliyordu.
Galatasaray son haftada TT Arena’da Trabzonspor’u 2-0
yendi ve ﬂampiyonluk kupas›n› mutlulukla havaya kald›rman›n gururunu yaﬂad›.
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Kupaya sarıldılar
Final Yolculu¤u

S

üper Kupa ad›yla yedinci kez düzenlenecek organizasyonda dördüncü kez final oynayacak olan Fenerbahçe,
bu noktaya Ziraat Türkiye Kupas›’n›n sahibi unvan›yla
geldi. Süper Kupa’y› daha önce iki kez kazanan sar›lacivertli tak›m, 2012-13 sezonuna her zaman oldu¤u
gibi yar›ﬂt›¤› tüm alanlardaki kupalara sahip olma parolas›yla girdi. Spor Toto Süper Lig’de, bugün Süper
Kupa’daki rakibi Galatasaray’la 32. haftaya kadar
çekiﬂen, UEFA Avrupa Ligi’nde finali son anda kaç›ran
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupas›’nda ise hedefine
ulaﬂmay› baﬂard›.
Kupaya 4. Kademe’den baﬂlayan sar›-lacivertli tak›m›n
ilk rakibi Pendikspor’du. Geçmiﬂteki “Pendik Facis›” nedeniyle bu eﬂleﬂme çok ses getirdi. Pendikspor, 19992000 sezonunda bir 2. Lig tak›m› olarak kat›ld›¤› Türkiye Kupas›’n›n 3. turunda Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek elemiﬂ ve bu olay tarihe “Pendik Facias›” olarak geçmiﬂti.
Ancak Aykut Kocaman geçmiﬂteki bu olay› çok da umur-
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samad›¤›n›, 29 Kas›m 2012 günü ﬁükrü Saraco¤lu Stad›’nda oynanan 4. Kademe maç›nda sahaya sürdü¤ü on
birle gösterdi. Sar›-lacivertli tak›m, tamamen yedek
oyunculardan kurulu bir kadroyla sahadayd›. Yedek
diyoruz ama elbette bu kadro da tamam› millî oyunculardan kurulu bir y›ld›zlar toplulu¤uydu. Pendikspor bu
defa Fenerbahçe’ye bir sürpriz yapamad› ama rakibini
gerçekten de çok zorlad›. Buna ra¤men Fenerbahçe 44.
dakikada Sezer Öztürk’ün att›¤› tek golle turu geçmeyi
bildi.
5. Kademe’deki rakip ise biraz daha güçlüydü. PTT 1.
Lig tak›mlar›ndan Göztepe ile de ﬁükrü Saraco¤lu’nda
karﬂ› karﬂ›ya gelen Fenerbahçe’nin kadrosu bu defa Dirk
Kuyt ve Raul Meireles gibi ilk on bir oyuncular›yla
takviye edilmiﬂti. Sar›-lacivertliler, Pendik maç›n›n golcüsü Sezer Öztürk’ün 16. dakikadaki golüyle öne geçip
47. dakikada ayn› oyuncunun ikinci golüyle turu garanti alt›na ald›ktan sonra Fenerbahçe formas›yla ilk ve tek

Fenerbahçe sezon boyunca üç kupan›n peﬂinden koﬂtu. Ligi ve UEFA Avrupa
Ligi’ni son düzlükte kaybetse de Ziraat Türkiye Kupas›’nda hedefine ulaﬂt›.
Finale ç›kana kadar oynad›¤› 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan
sar›-lacivertli tak›m, finalde de ezeli rakiplerinden Trabzonspor’u Ankara’da 1-0
yenerek tarihinde alt›nc› kez kupan›n sahibi olmay› baﬂard›.

golünü kaydeden Milos Krasiç’le 3-0’› buldu, A tak›mdaki
ilk resmi golünü kaydeden Recep Niyaz’la da skoru 4-0
olarak belirleyip gruplara yükseldi.
Fenerbahçe’nin rakipleri Süper Lig’in güçlü temsilcileri
Bursaspor ve Sivasspor ile PTT 1. Lig’de baﬂar›l› sonuçlar
alan 1461 Trabzon’du. Grup maçlar›na f›rt›na gibi baﬂlad›
Fenerbahçe. 19 Aral›k 2012 günü ﬁükrü Saraco¤lu
Stad›’nda a¤›rlad›¤› Sivasspor’un karﬂ›s›na yine yedeklerden
oluﬂan kadrosuyla ç›kmas›na ra¤men Cristian Baroni’nin 66
ve 84. dakikalarda att›¤› gollerle 2-0 kazanmas›n› bildi.
Grubun di¤er maç›nda da Bursaspor, 1461 Trabzon’u ayn›
skorla ma¤lup etmiﬂti.
Fenerbahçe’nin 13 Ocak’taki rakibi 1461 Trabzon’du.
Galatasaray’› Ali Sami Yen Stad›’nda yenerek müthiﬂ bir sürpriz yapan ve gruplara yükselen 1461 Trabzon, do¤rusunu
söylemek gerekirse Fenerbahçe’yi de çok zorlad›. Kuyt,
Cristian ve Caner gibi ilk on bir oyuncular›n›n da aralar›nda
bulundu¤u bir kadroyla mücadele eden Fenerbahçe, rakibi-

ni ancak son beﬂ dakikada çözebildi. Bu bölümde arka
arkaya gelen Semih ﬁentürk ve Dirk Kuyt imzal› goller, sar›
lacivertlilere 2-0’l›k galibiyetle birlikte tek baﬂ›na grup liderli¤ini de getirdi. Di¤er maçta Sivasspor, Bursaspor’u 2-1
yenmiﬂ, bu iki tak›m 3’er puanda s›ralan›rken Fenerbahçe 6
puanla zirvede yer alm›ﬂt›.
Fenerbahçe’yi en çok zorlamas› beklenen ve gerçekten de
tahmin edildi¤i gibi gerçekleﬂen deplasmandaki Bursaspor
maç› 16 Aral›k 2012 günü oynand›. Aykut Kocaman kadrosunu bu defa daha dengeli bir kar›ﬂ›mdan oluﬂturmuﬂ,
savunmada Gökhan Gönül, Bekir ‹rtegün, orta alanda
Mehmet Topal ve forvette de Dirk Kuyt gibi ideal kadro
oyuncular›na yer vermiﬂti. Gol düellosu biçiminde geçen ve
Fenerbahçe’nin kaç›p Bursaspor’un kovalad›¤› 90 dakika
sar›-lacivertli tak›m›n 3-2 üstünlü¤ü ile sona erdi. Ev sahibi
ekip Gökhan Gönül’ün iki golüne Pinto ve ﬁener’le karﬂ›l›k
vermiﬂ ancak Cristian’›n 80. dakikada gelen golü
Fenerbahçe’yi 3-2’lik galibiyetle 9 puana taﬂ›m›ﬂt›. 1461
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Trabzon-Sivasspor maç›n›n da 1-1 bitmesi Fenerbahçe’nin
iﬂine yaram›ﬂ, sar›-lacivertli tak›m neredeyse 3. maçlar
sonunda gruptan ç›kmay› garanti alt›na alm›ﬂt›. Resmi
garanti ise 23 Ocak günü ﬁükrü Saraco¤lu Stad›’nda
Bursaspor’la oynanan rövanﬂta gelecekti. Bu karﬂ›laﬂmaya
ideale yak›n bir on birle ç›kt› Fenerbahçe ve gruplardaki en
net galibiyetini ald›. O gün Semih ﬁentürk’ün iki golüne, A
tak›mla ç›kt›¤› ilk maç›nda Beykan ﬁimﬂek de bir golle eﬂlik
etmiﬂ ve sar›-lacivertli tak›m 3-0 kazanm›ﬂt›. 12 puana
ulaﬂan Fenerbahçe böylece yar› finali garantilemiﬂ, 1461
Trabzon’u 2-1 yenen Sivasspor da 7 puana yükselerek avantaj yakalam›ﬂt›.
30 Ocak günü Sivas’ta oynanan Sivasspor-Fenerbahçe
maç›, sar›-lacivertliler ad›na formalite niteli¤ini taﬂ›yordu.
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’›n do¤al olarak rotasyon uygulad›¤› ve yedek a¤›rl›kl› bir kadroyu tercih etti¤i bu maçtan
0-0’l›k beraberlikle ayr›ld›¤›nda grubun ilk iki s›ras› da
kesinleﬂmiﬂti. Fenerbahçe 13 puanla ilk s›ray› garanti alt›na
alm›ﬂ, Sivasspor da 8 puanla ikincilik biletini cebine
koymuﬂtu. 0-0 sona eren 1461 Trabzon-Bursaspor maç›, 4

puanda kalan Bursaspor’un havlu at›ﬂ›n›n da resmiydi
çünkü.
Sar›-lacivertli tak›m, bu anlamda yar› finale yükseliﬂini kutlad›¤› gruptaki son maç›n› ﬁükrü Saraco¤lu Stad›’nda 1461
Trabzon’la oynad›. Mehmet Topal, Reto Ziegler ve Caner
Erkin gibi ilk on bir oyuncular›n›n da yer ald›¤› kadrosuyla
maç›n favorisi olan Fenerbahçe, bu sezon kupadaki ilk ve
tek yenilgisini 27 ﬁubat’taki o maçta ald›. 32’de Caner
Erkin’le öne geçen, 37’de Mustafa Tiryaki ile gelen beraberlik golüne 40’ta Selçuk ﬁahin’le cevap verip soyunma
odas›na 2-1 önde giren Fenerbahçe, ikinci yar›da Yusuf
Erdo¤an ve Torric Jebrin’in gollerine engel olamay›nca
sahadan 3-2 yenik ayr›ld›. Elbette bu yenilginin
Fenerbahçe’yi yolundan çevirecek bir niteli¤i yoktu. Grup
birincili¤ini haftalar önce garantileyen sar›-lacivertlilerin
yar› finaldeki rakibi ise B Grubu’nun ikincisi Eskiﬂehirspor
olmuﬂtu.
‹ki tak›m ilk kozlar›n› 17 Nisan günü Eskiﬂehir Atatürk
Stad›’nda paylaﬂt›. Teknik Direktör Aykut Kocaman kupadaki rotasyon ›srar›ndan vazgeçmemiﬂ, lig ve UEFA Avrupa
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Ligi’ndeki zorlu süreci düﬂünerek sahaya yine yedek
a¤›rl›kl› bir kadro sürmüﬂtü. ‹deal on biriyle sahada yer alan
ve kupaya kilitlenen Eskiﬂehirspor’un nispeten düﬂük profilli bir Fenerbahçe karﬂ›s›nda oyunu domine etmesi normaldi. Nitekim ev sahibi ekip 13. dakikada Erkan Zengin’le öne
geçmeyi de bildi. Ancak 20. dakikada Mehmet Topal’la
eﬂitli¤i yakalayan sar›-lacivertli tak›m, kalan uzunca
bölümde daha atak oynayan rakibine baﬂka gol f›rsat›
tan›mad› ve ‹stanbul’a 1-1’lik avantajla dönmeyi baﬂard›.
8 May›s’taki rövanﬂa gelindi¤inde Fenerbahçe ad›na çok
ﬂey de¤iﬂmiﬂti. Lig ﬂampiyonlu¤u Galatasaray’a kapt›r›lm›ﬂ,
UEFA Avrupa Ligi’nde de Benfica engeline çarp›lm›ﬂt›. Sar›lacivertliler için kalan tek hedef Ziraat Türkiye Kupas›’yd› ve
sahaya ç›kan kadro da bu hedef do¤rultusunda ideal on birden oluﬂuyordu. Ancak bu defa da öne geçen taraf
Eskiﬂehirspor oldu. K›rm›z›-siyahl› gol bu defa 17. dakikada
Tello ile gelmiﬂti. Fenerbahçe ise karﬂ›l›¤›n› 32. dakikada
Webo ile verdi. Maç›n normal süresi de uzatmalar› da
1-1’lik skorla tamamland›. Eskiﬂehirspor’un Necati Ateﬂ’le
a¤lara giden bir topu ise “ofsayt” gerekçesiyle gol de¤eri
kazanamad›. Seri penalt› at›ﬂlar›nda büyük bir üstünlük
kuran Fenerbahçe, sadece Diego ile a¤lar› bulup Necati ile
Volkan’a tak›lan, Causiç’le de tribünlere yollanan Eskiﬂehirspor’un kalesine Cristian, Kuyt, Webo ve Mehmet Topuz’la

dört isabetli at›ﬂ yaparak finalin yolunu tuttu.
Ziraat Türkiye Kupas›’n›n finali 22 May›s günü Ankara 19
May›s Stad›’nda Fenerbahçe ile Trabzonspor aras›nda
oynand›. Bir sezon önce ayn› statta Bursaspor’u 4-0 yenerek
29 y›l aradan sonra kupan›n sahibi olan Fenerbahçe,
Trabzonspor’dan üç y›l öncesinin rövanﬂ›n› almak ve
kupay› üst üste ikinci kez kald›rmak amac›ndayd›. Oyuna
daha arzulu ve hareketli baﬂlayan Trabzonspor’du.
Fenerbahçe ise sezon boyunca sergiledi¤i so¤ukkanl› oyun
tarz›n› sahaya yans›tmaya çal›ﬂ›yor, önce rakibini kontrol
alt›nda tutmak ve sonra da yakalayaca¤› f›rsatlar›
de¤erlendirmek üzerine bir strateji uyguluyordu. Nitekim
bordo-mavili ataklar›n dalga dalga gelip Fenerbahçe ceza
sahas› önünde k›r›ld›¤› anlarda dakikalar 9’u gösterirken
sar›-lacivertliler bir geldi, pir geldi. Mehmet Topal’›n
aya¤›ndan ç›kan uzun menzilli topla buluﬂan Moussa Sow,
kendisini durdurmaya çal›ﬂan Volkan ﬁen’i arkas›nda
b›rakarak net bir vuruﬂ yapt› ve skoru 1-0’a getirdi.
Trabzonspor kalecisi Tolga Zengin’in gününde olmas›,
Fenerbahçe’nin fark› büyütmesini önledi ama kupan›n
adresini de¤iﬂtirmedi. Sar›-lacivertli tak›m, 15. kez final
oynad›¤› kupay› alt›nc› kez kazanmay› baﬂard› ve bu
unvan›yla bugünkü Süper Kupa’n›n aktörlerinden birisi
oldu.
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Anadolu’nun gurur stadı

Kayseri’deki 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 mâledildi. Daha önce 2011 y›l›n›n Ziraat Türkiye Kupas› finaline ev sahipli¤i
yapan Kadir Has Stad›, bugün de ilk kez bir Süper Kupa maç›na sahne olacak.

B

ir Süper Kupa maç›na 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 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 mâledildi. Yerel maçlarda 40
bin 458 seyirci alabilecek özelli¤e sahip stad›n kapasitesi, uluslararas› maç-

larda 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
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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
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 uzak-

l›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.
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Fernando
Muslera

Aykut
Erçetin

Eray
‹ﬂçan

Kaleci
D. Tarihi
16.06.1986
Boy: 1.90 m.

Kaleci
D. Tarihi
14.09.1982
Boy: 1.87 m.

Kaleci
D. Tarihi
19.07.1991
Boy: 1.97 m.

Emmanuel
Eboue

Sabri
Sar›o¤lu

Aurelien
Chedjou

Defans
D. Tarihi
04.06.1983
Boy: 1.78 m.

Semih
Kaya

Gökhan
Zan

Dany
Nounkeu

Defans
D. Tarihi
26.07.1984
Boy: 1.70 m.

Defans
D. Tarihi
24.02.1991
Boy: 1.82 m.

Hakan
Balta

Defans
D. Tarihi
20.06.1985
Boy: 1.84 m.

Defans
D. Tarihi
07.09.1981
Boy: 1.91 m.

Defans
D. Tarihi
11.04.1986
Boy: 1.84 m.

Defans
D. Tarihi
23.03.1983
Boy: 1.84 m.

Hamit
Alt›ntop

Yekta
Kurtuluﬂ

Felipe
Melo

Selçuk
‹nan

Engin
Baytar

Emre
Çolak

Albert
Riera

Orta Saha
D. Tarihi
08.12.1982
Boy: 1.83 m.

Orta Saha
D. Tarihi
11.12.1985
Boy: 1.72 m.

Orta Saha
D. Tarihi
26.06.1983
Boy: 1.83 m.

Orta Saha
D. Tarihi
10.02.1985
Boy: 1.82 m.

Orta Saha
D. Tarihi
11.07.1983
Boy: 1.76 m.

Orta Saha
D. Tarihi
20.05.1991
Boy: 1.68 m.

Orta Saha
D. Tarihi
15.04.1982
Boy: 1.88 m.

Kaz›m
Kaz›m

Wesley
Sneijder

Burak
Y›lmaz

Didier
Drogba

Umut
Bulut

Nordin
Amrabat

Erman
K›l›ç

Forvet
D. Tarihi
26.08.1986
Boy: 1.85 m.

Orta Saha
D. Tarihi
09.06.1984
Boy: 1.70 m.

Forvet
D. Tarihi
15.07.1985
Boy: 1.88 m.

Forvet
D. Tarihi
11.03.1978
Boy: 1.89 m.

Forvet
D. Tarihi
15.03.1983
Boy: 1.84 m.

Forvet
D. Tarihi
31.03.1987
Boy: 1.79 m.

Orta Saha
D. Tarihi
20.09.1983
Boy: 1.68 m.

22

Volkan
Demirel

Mert
Günok

Serkan
K›r›nt›l›

Kaleci
D. Tarihi
27.10.1981
Boy: 1.91 m.

Kaleci
D. Tarihi
01.03.1989
Boy: 1.96 m.

Kaleci
D. Tarihi
15.02.1985
Boy: 1.86 m.

Gökhan
Gönül

Bekir
‹rtegün

Egemen
Korkmaz

Bruno
Alves

Defans
D. Tarihi
04.01.1985
Boy: 1.75 m.

Joseph
Yobo

Hasan Ali
Kald›r›m

Michal
Kadlec

Defans
D. Tarihi
20.04.1984
Boy: 1.84 m.

Defans
D. Tarihi
06.09.1980
Boy: 1.88 m.

Defans
D. Tarihi
03.11.1982
Boy: 1.83 m.

Defans
D. Tarihi
27.11.1981
Boy: 1.87 m.

Defans
D. Tarihi
09.12.1989
Boy: 1.83 m.

Defans
D. Tarihi
13.12.1984
Boy: 1.85 m.

Mehmet
Topuz

Mehmet
Topal

Emre
Belözo¤lu

Selçuk
ﬁahin

Raul
Meireles

Alper
Potuk

Caner
Erkin

Orta Saha
D. Tarihi
07.09.1983
Boy: 1.81 m.

Orta Saha
D. Tarihi
03.03.1986
Boy: 1.87 m.

Orta Saha
D. Tarihi
07.09.1980
Boy: 1.70 m.

Orta Saha
D. Tarihi
30.01.1981
Boy: 1.89 m.

Orta Saha
D. Tarihi
17.03.1983
Boy: 1.80 m.

Orta Saha
D. Tarihi
08.04.1991
Boy: 1.77 m.

Orta Saha
D. Tarihi
04.10.1988
Boy: 1.79 m.

Milos
Krasic

Salih
Uçan

Dirk
Kuyt

Pierre
Webo

Moussa
Sow

Cristian
Baroni

Miroslav
Stoch

Forvet
D. Tarihi
01.11.1984
Boy: 1.85 m.

Orta Saha
D. Tarihi
06.01.1994
Boy: 1.82 m.

Forvet
D. Tarihi
12.07.1980
Boy: 1.84 m.

Forvet
D. Tarihi
20.01.1982
Boy: 1.81 m

Forvet
D. Tarihi
19.01. 1986
Boy: 1.80 m.

Orta Saha
D. Tarihi
25.06.1983
Boy: 1.81 m.

Forvet
D. Tarihi
19.10.1989
Boy: 1.69 m.
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Didier Drogba
Premier Lig’de
tatmad›¤›
ﬂampiyonluk
kalmayan, 3 kez gol
kral› olan ve farkl›
platformlarda
defalarca y›l›n
oyuncusu seçilen
Dider Drogba,

Galatasaray’daki ilk
sezonunda da
ﬂampiyonluk kupas›
kald›rmay› baﬂard›.
35 yaﬂ›nda olmas›na
ra¤men halen
futbola yeni
baﬂlam›ﬂ bir
oyuncunun h›rs›na,
arzusuna ve 20’lik
delikanl›lar›n fiziksel
gücüne sahip olan
Fildiﬂi Sahilli
santrfor, bugünkü
finalde de tak›m›n›n
en önemli
kozlar›ndan birisi
olacak.

Uluslararası
marka
B

undan beﬂ y›l önce bir Türk tak›m›nda oynayaca¤› söylense insan›n kulaklar›na inanamayaca¤› bir oyuncu Didier Drogba. ﬁimdi 35
yaﬂ›nda ve yolun sonunda... Ancak geçti¤imiz
sezonun ikinci yar›s›nda geldi¤i Galatasaray’da onu izleyenler, 35 yaﬂ›nda, yolun sonunda bir emekli aday›n› de¤il, adeta 20 yaﬂ›nda kendisine bir kariyer rotas› çizmeye baﬂ-
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layan delikanl›y› seyretti.
Didier Yves Drogba Tebily, 11 Mart
1978’de Fildiﬂi Sahilleri’nin güney k›y›lar›ndaki Abidjan ﬂehrinde dünyaya geldi. Drogba’n›n futbolcu olmas› adeta ailesince kararlaﬂt›r›lm›ﬂ gibiydi. 5 yaﬂ›ndayken ailesi
taraf›ndan, profesyonel futbolcu olan day›s›
Michel Goba’n›n yan›na, Fransa’ya gönderildi. Bir süre sonra ailesi de onun peﬂinden Fransa’n›n yolunu tuttu.
Futbol kariyerine
15
yaﬂ›nda Levallois
kulübünde baﬂlayan Fildiﬂili, 1997’de geçti¤i Le Mans’ta ilk sözleﬂmesine imza att›.
1. Lig’e terfi etmesi ise 2002-2003 sezonunda Guingamp’a transferiyle gerçekleﬂti.
O sezon 34 maçta att›¤› 17 gol, güçlü bir
santrforun geldi¤ini müjdeliyordu. Zaten
ayn› sezonda Fildiﬂi Sahilleri Millî Tak›m›
ile ilk maç›na ç›k›p ilk golünü de atmay›
baﬂard›.
2003-04 sezonunun baﬂ›nda 3.3 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya’ya transfer
olmas›, Drogba’n›n kariyerindeki dönüm
noktalar›ndan birisiydi. O sezon 35 maçta
19 gol atarak krall›k yar›ﬂ›nda üçüncü olurken, Avrupa kupalar›nda da 6 gol kaydetti.
Özellikle Avrupa kupalar›ndaki golleriyle
bir anda dünya devlerinin dikkatini çekmiﬂti. 1.89’luk boyu ve güçlü fizi¤iyle y›k›lmas›
zor bir devi and›r›yor, rakip savunmalar›n
korkulu rüyas› haline geliyordu. Kendisini
Marsilya ile özdeﬂleﬂtiren aç›klamalar›na
ra¤men Roman Abramovich’in Chelsea’sinden gelen 24 milyon poundluk bonservis
bedeli, Frans›z kulübü için reddedilemez bir
rakamd›.
Mavilerdeki ilk sezonunda, tak›m›n 50 y›ll›k
hasretini dindiren kadronun santrforu olarak
taçland›. Ligdeki 27 maçta 10 gol atm›ﬂ, 4
asist yapm›ﬂ, Lig Kupas›’n› Liverpool’a att›¤›
son dakika golüyle Chelsea’ye kazand›rm›ﬂt›. ﬁampiyonlar Ligi’nde 9 maçta att›¤› 5 gol
de cabas›yd›.
2005-06’da Community Shield maç›nda
Chelsea, Arsenal’i 2-1 yeniyor. ‹ki golün alt›nda da Drogba’n›n imzas› bulunuyordu.
O sezon millî tak›m da dâhil ç›kt›¤› 50 maçta 23 gol atacak ve Chelsea ile bir kez daha
ﬂampiyonluk kupas›n› kald›racakt›.
2006-07 sezonunda tam 61 maça ç›kt›

Drogba. 20 gollük performans›yla Premier Lig’in gol kral› olmuﬂ, ﬁampiyonlar Ligi’nde 6, FA Cup’ta 3, Lig Kupas›’nda 4 gol
daha kaydetmiﬂti. Att›¤› 33 gol, 1984-85 sezonunda Kerry
Dixon’un ard›ndan 30 gol baraj›n› geçen ilk Chelsea oyuncusu yapm›ﬂt› onu. Sezon sonunda Afrika’da Y›l›n Futbolcusu seçilirken, Premier Lig’de Cristiano Ronaldo’nun ard›ndan y›l›n
en iyi ikinci oyuncusu oluyordu.
2006-2007 sezonunda Drogba bir önceki sezondan daha fazla gol atmay› baﬂard›. Bu defa sezonu 33 golle bitirdi, 20 golle
de Premier Lig’de bir kez daha gol kral› oldu. Bu baﬂar›lar›n
onu ülkesinde ve Afrika’da “Y›l›n Oyuncusu” yapmas› da son
derece normaldi.
2007-2008 onun için ﬂanss›z bir sezon oldu. Dizinden sakatlanm›ﬂ ve menüsküs olmuﬂtu. Bu nedenle çok say›da maç› kaç›rd›, ligi 8 gol, 2 asistle tamamlad›. Chelsea, ﬁampiyonlar Ligi’nin yar› finalinde Liverpool’a elenirken, o aﬂamaya kadar 6
gollük katk› sa¤lad›. Afrika Uluslar Kupas›’nda yar› final oynayan ülkesi ad›na ise 3 gole imza atmay› baﬂard›.
Ancak Jose Mourinho’nun Chelsea’den ayr›lmas›, Drogba’ya
yaramad›. Luiz Felipe Scolari, Drogba’y› de¤il, bir baﬂka tan›d›k y›ld›z›, Nicolas Anelka’y› tercih ediyordu. Scolari’nin gidip
Guus Hiddink’in geliﬂi ise Drogba için yeni bir f›rsat oldu. Hiddink döneminde tüm maçlarda forma giydi ve sezon sonunda
bir kez daha “Afrika’da Y›l›n Futbolcusu” ödülünü kazand›.
Hiddink’in ard›ndan göreve gelen Carlo Ancelotti için de vazgeçilmez adam oldu Drogba. 32 maçta 29 gol atarak Premier
Lig’de üçüncü kez gol kral› olurken, FA Cup ve Lig Kupas›’nda
ikiﬂer, ﬁampiyonlar Ligi’nde de 3 gol daha att›. 38 maçta 32
gollük istatistik, Drogba’n›n kariyer rakamlar› aras›na “en iyisi” olarak yaz›ld›.
Chelsea’nin Lig, FA Cup ve Community
Shield zaferlerini yaﬂad›¤› bu sezonda büyük pay Drogba’ya aitti.
Ertesi sezon 36 maçta 12 gol atabildi
Drogba. O sezon a¤›rl›¤› asist yapmaya
vermiﬂ gibiydi. Yapt›¤› 14 asistle, Manchester United’l› Nani’nin ard›ndan ikinci
s›radayd› zaten. Bu arada att›¤› gollerin
kritik ve puan getiren goller oldu¤unu da
ekleyelim. Premier Lig’de tak›m›na en çok
puan kazand›ran üçüncü oyuncu Drogba’yd›.
2011-12 sezonunda genç Andre VillasBoas’›n tak›m›n baﬂ›na getirilmesi, Chelsea’de iﬂleri biraz kar›ﬂt›rm›ﬂt›. Kontrat›
büyük soru iﬂaretleri olan Drogba, ad› Galatasaray, Juventus, Milan ve birçok Avrupa tak›m› ile s›k s›k an›lsa da Chelsea’de
kalmay› kabul etti ve en iyi sezonuna imza att›. Villas-Boas’›n gidip Roberto Di
Matteo’nun geldi¤i tak›m ligde istedi¤i sonuçlar› elde edemese de tarihinde ilk defa

ﬁampiyonlar Ligi ﬂampiyonu oldu. Sezon sonunda
49 maçta 22 gol, 5 asistlik katk› sa¤layan Drogba,
Bayern Münih’le oynanan ﬁampiyonlar Ligi finalinde son dakikada att›¤› golle maç› uzatmaya taﬂ›yan ve seri penalt›larda da bir gol atan oyuncu olarak UEFA
taraf›ndan “maç›n adam›” seçildi.
Chelsea kariyerini zirvede tamamlama karar› veren Drogba,
sürpriz bir biçimde rotas›n› Çin’e çevirdi ve eski tak›m arkadaﬂ› Nicolas Anelka’n›n da forma giydi¤i Shanghai Shenhua ile
anlaﬂt›. Kahramanlar gibi karﬂ›land›¤› Çin’de 11 maça ç›k›p 8
gol atan Drogba, geçti¤imiz sezonun devre aras›nda ald›¤› teklifle Galatasaray’a geldi. Bu transfer iki kulüp aras›nda k›sa süren bir probleme yol açsa da Fildiﬂili efsane, 15 ﬁubat 2013 günü oynanan Akhisar Belediyespor maç›n›n 63. dakikas›nda sar›-k›rm›z›l› formayla tan›ﬂt› ve aç›l›ﬂ› da bir gol, bir asistle yapt›. Ayn› formayla ilk ﬁampiyonlar Ligi golünü de Real Madrid
maç›nda atan Drogba böylece ﬁampiyonlar Ligi’ndeki 40. golünü kaydetmeyi de baﬂard›. TT Arena’da 100. golü atmak da
Drogba’ya k›smet oldu. Galatasaray formas›yla ligde 13 maça
ç›kan, 5 gol at›p 6 asist yapan Drogba’n›n 2002 y›l›ndan bu yana devam eden Fildiﬂi Sahilleri Millî Tak›m› kariyerinde ise 85
maç ve 60 gol bulunuyor.
‹lerleyen yaﬂ›na ra¤men amatör bir futbolcunun heyecan›n› hiç
kaybetmeyen, fiziksel gücünden hiçbir ﬂey yitirmeyen Didier
Drogba sahada adeta bir bo¤aya benziyor. Geçti¤imiz sezonun
ikinci yar›s›nda geldi¤i Galatasaray’da ﬂampiyonluk yaﬂayan
Fildiﬂili oyuncu, bugünkü Süper Kupa finalinde de tak›m›n›n en
önemli kozlar›ndan birisi olacak.
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Pierre Webo

Üç kıtada
şanı var
Kamerun’da do¤an, futbol
kimli¤ini Güney Amerika’da,
Uruguay Ligi’nde ﬂekillendiren,
‹spanya’da Osasuna ve Mallorca
formalar›yla 9 sezon top koﬂturan,
ligimizde ise yard›mc›
oyunculuktan baﬂrole yükselen
Webo, 1.5 sezonda Galatasaray
a¤lar›n› üç kez havaland›rd›.
Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye
Kupas›’n› kazanmas›nda kilit rol
oynayan Kamerunludan bugünkü
Süper Kupa finalinde de
beklentiler büyük.

B

iz onu Pierre Webo olarak tan›sak da tam ad›
Pierre Achille Webo Kouamo. 20 Ocak 1982
tarihinde Kamerun’un Bafoussam ﬂehrinde dünyaya geldi ve önce Afrika’da baﬂlad›¤› futbol
hayat›n› daha sonra Güney Amerika ve Avrupa’da ﬂekillendirdi. Yani k›talararas› bir golcü
var karﬂ›m›zda.
Futbola ülkesi Kamerun’da Kouogat tak›m›n›n
altyap›s›nda baﬂlayan, daha sonra Gambiya’n›n
Real de Banjul tak›m›nda oynayan Webo, sonras›nda ilginç bir tercihte bulundu. Art›k klasikleﬂen Afrika-Avrupa rotas›n› izlemek yerine Güney Amerika’n›n yolunu tuttu. Webo, TamSaha’ya verdi¤i röportajda bu tercihi, “Asl›nda kariyerimde ald›¤›m bütün kararlar enteresan galiba. Uruguay’› benim futbolcu olarak do¤du¤um
ülke kabul edebilirsiniz. Elime Nacional gibi
önemli bir tak›mda oynama f›rsat› geçti ve bir
anda kendimi orada buldum. Hem kiﬂisel olarak
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hem de kulüp düzeyinde kazand›¤›m bütün büyük baﬂar›lar› Uruguay’da yaﬂad›m. Afrikal›
oyuncular öncelikle Fransa’ya geçiyor. Ama ben
ad›m ad›m Avrupa’ya yaklaﬂmay› tercih ettim.
Çünkü k›tamdaki futbolla Avrupa aras›nda ciddi bir seviye fark› var. Güney Amerika’da oynayarak kariyerim ad›na bu basama¤› çok iyi de¤erlendirdi¤imi düﬂünüyorum. Uruguay’da futbol ad›na gerçekten çok ﬂey ö¤rendim” diye anlat›yor.
Nacional’da iyice piﬂti¤ine inand›ktan sonra
2003’te Avrupa k›tas›nda ‹spanya topraklar›na
bast› Webo. O günkü adresi ikinci lig tak›mlar›ndan Leganes’ti. Bu tak›mda 7 maçta oynad›
ve hiç gol atamasa da yeteneklerini gören Osasuna taraf›ndan transfer edildi. Dört buçuk sezon forma giydi¤i Osasuna’da da ard›ndan dört
sezon oynad›¤› Mallorca’da da tam bir istikrar
abidesiydi. Ancak Webo’nun bu iki tak›mda çok

gol att›¤›n› düﬂünenler yan›labilir. Çünkü Osasuna’da 114
maçta att›¤› 20 golü Mallorca’da 113 maçta 27 gole ç›karsa da
bu say›lar bir santrfor için yüksek rakamlar say›lmaz. Kamerunlu oyuncu o günleri anlat›rken, “‹yi bir tak›m oyuncusuyum. ‹spanya’da çok gol atan bir futbolcu de¤ildim. Ama kendimi hep
çok iyi gruplar içinde buldum. Osasuna ile hem Avrupa’da
hem de ligde kulübün en iyi derecelerini yapt›k. Mallorca’da
da iyi iﬂler baﬂard›k. Etraf›mda oynayan futbolcular benim yan›mda iyi geliﬂim gösterdi ve usta golcüler haline geldi. Güiza,
Milosevic, Aduriz, Soldado ve Arango bu oyunculardan baz›lar›. Ben tak›m oyuncusuydum, onlar ise golcülükleriyle ön
plana ç›kt›. Özetle hep beraber ilerledik” cümlelerini kuruyor.
Mallorca’da geçirdi¤i dördüncü sezonun ard›ndan kulübün yaﬂad›¤› ekonomik kriz, Webo’ya ayr›lma karar› ald›rd›. Hem ‹spanyol hem de ‹ngiliz kulüplerinden talipleri vard› ama o yine
radikal bir kararla kendisini çok isteyen ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyespor’la anlaﬂmay› seçti. Spor Toto Süper Lig’deki ilk
sezonu ise Webo’ya 30 yaﬂ›ndan sonra yepyeni bir kimlik kazand›rd›. Öyle ki, ligdeki ilk sezonunda 15 gole ulaﬂt› Kamerunlu. Bu de¤iﬂimi, “Mallorca’daki son sezonumda tak›m›n
önemli forvet oyuncular›n›n ayr›lmas›ndan sonra teknik direktör Laudrup da bana nokta santrfor rolünü vermiﬂti. Türkiye’de
de bu görevim devam ediyor ve bu beni mutlu ediyor. Biz forvet oyuncular› hep gol atmak isteriz. Çünkü iﬂimiz bu. ﬁu anda vuruﬂlar›m›n içeri girdi¤i bir dönemdeyiz. ‹ﬂler yolunda gidiyor. Bu sorumlulu¤u üstlenmekten ﬂikayetçi de¤ilim” diye
anlat›yor Webo.
Kamerunlu santrfor ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor formas›yla ç›kt›¤› ilk maçta ilk golünü Galatasaray a¤lar›na yollam›ﬂt›. Ertesi hafta Trabzonspor kalesini de yoklayan Webo, o
sezon Fenerbahçe’ye de iki gol atmay› baﬂard› ve ayn› sezonda Beﬂiktaﬂ d›ﬂ›nda üç büyü¤ün kalesini ziyaret etti.
Geçti¤imiz sezona da ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor’da baﬂlad› Pierre Webo. Biri penalt›dan, ikisi kafayla, alt›s› ayakla toplam 9 gol
kazand›rd› tak›m›na. Webo’nun tak›mda oldu¤u ilk 17 haftay› 21 puanla 12. s›rada tamamlam›ﬂt› ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor.
Ancak Kamerunlu oyuncunun yüksek performans›, nokta santrfor s›k›nt›s› çeken Fenerbahçe’nin dikkatini çekince ayr›l›k kaç›n›lmaz
hale geldi. Sezonun devre aras›nda 3 milyon
euro bonservis bedeliyle Webo Fenerbahçe’nin yolunun tutarken, Webo’suz ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyespor da 6 sezon aradan
sonra PTT 1. Lig’e geri döndü.
Biz yine Webo’nun çizgisinde ilerleyelim. Kamerunlu oyuncu Fenerbahçe’deki yar›m sezonunda kendisinden bekleneni yerine getirdi.
Lig ve kupada ç›kt›¤› 16 maçta 8 gol att› Ka-

merunlu. Bu gollerin özellikle birisi çok anlaml›yd›.
Çünkü Fenerbahçe bugün Süper Kupa finalinde Ziraat Türkiye Kupas› sahibi unvan›yla bulunuyorsa,
bunu büyük ölçüde Pierre Webo’nun Eskiﬂehirspor’a yar› final
rövanﬂ maç›nda att›¤› o kritik gole borçlu. ‹ki tak›m aras›ndaki
ilk maç Eskiﬂehir’de oynanm›ﬂ ve Erkan Zengin’le Mehmet Topal’›n karﬂ›l›kl› golleriyle 1-1 sonuçlanm›ﬂt›. ﬁükrü Saraco¤lu
Stad›’ndaki rövanﬂta ise Eskiﬂehirspor, Tello’nun golüyle 1-0
öne geçmiﬂti. Maç›n bu skorla sona ermesi, Fenerbahçe’yi de¤il, Eskiﬂehirspor’u finale ç›kartacakt›. Ancak 32. dakikada sahne alan Webo buna izin vermedi ve maç› önce uzatmalara
sonra da penalt›lara taﬂ›yan adam oldu. Seri penalt›larda da
yapt›¤› at›ﬂ› gole çeviren Kamerunlu, Fenerbahçe’nin kupaya
uzanan yolculu¤unda kilit taﬂ› haline geldi.
2003 y›l›ndan bu yana giydi¤i Kamerun Millî Tak›m› formas›yla 51 maçta 16 gol kaydeden Webo, Fildiﬂi Sahilleri ile oynanan 2006 Dünya Kupas› elemelerinde yapt›¤› hat-trickle zirve
noktas›na ulaﬂm›ﬂt›.
1.81’lik boyuna ra¤men hava toplar›nda etkili, s›rt› dönük oynayabilen, pas al›ﬂveriﬂlerinde olabildi¤ince baﬂar›l› ve gol vuruﬂlar›nda 32 yaﬂ›n›n tecrübesini konuﬂturan Webo’nun ligimizdeki ilk golünü Galatasaray’a att›¤›n› söylemiﬂtik. Kamerunlu oyuncu geçti¤imiz sezon ligde de Fenerbahçe formas›yla Galatasaray’a iki gol daha att›. Bakal›m bugünkü Süper
Kupa’da da Webo’nun Galatasaray sevgisi devam edecek mi?
Bu sorunun olumlu cevab›, Fenerbahçe’nin kupaya olan mesafesini de oldukça k›saltacak gibi görünüyor.
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Kupan›n Tarihçesi

Geçen yılın rövanşı

Beﬂiktaﬂ 2006

T

Fenerbahçe 2007

ürkiye Ligi ﬁampiyonu ile Türkiye Kupas› ﬂampiyonunu
karﬂ› karﬂ›ya getiren bir organizasyon düzenleme fikri ilk
olarak 1965-66 sezonunda hayata geçirildi.
Organizasyona Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› ad› verildi. O
sezon Türkiye Kupas›’n› kazanan Galatasaray, lig
ﬂampiyonu Beﬂiktaﬂ’› 2-0 yenerek ilk Cumhurbaﬂkanl›¤›
Kupas›’n› müzesine götürdü. Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›,
12 Eylül darbesinin yap›ld›¤› dönemde 1980-81 ve
1981-82 sezonlar›nda iki kez Devlet Baﬂkanl›¤› Kupas›
ad› alt›nda olmak üzere 1998 y›l›na kadar tam 33 kez
düzenlendi. Galatasaray’›n 10 defayla en çok kazand›¤›
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n› bugünün finalistlerinden
Fenerbahçe de 6 defa müzesine götürdü.
Beﬂiktaﬂ ve Trabzonspor’un 7’ﬂer kez kazand›¤›
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n› Göztepe, Eskiﬂehirspor ve
Ankaragücü de dört büyükler d›ﬂ›nda kazanan di¤er
tak›mlar unvan›n› taﬂ›yor.
1998 y›l›nda sona eren Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n›n
yerine tam 9 y›ll›k aradan sonra Süper Kupa organizasyonu kuruldu. Yine lig ve kupa ﬂampiyonunu karﬂ›
karﬂ›ya getiren organizasyonun en önemli fark›, tarihi ve
yeri konusundayd›. Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› hep
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Ankara’da düzenlenirken, Süper Kupa ilk defa ülke
s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na taﬂarak Almanya’da organize edildi.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› sezonun hemen bitiminde ve
genellikle Haziran ay›nda eski kadrolarla oynan›rken,
Süper Kupa yeni sezonun öncesine taﬂ›nd› ve yeni transferlerin de yer ald›¤› bir boy gösterisine dönüﬂtü.
TFF Süper Kupa’n›n ilki 30 Temmuz 2006 günü
Almanya’n›n Frankfurt kentindeki Commerzbank
Arena’da oynand›. Bu maçta lig ﬂampiyonu Galatasaray
ile Türkiye Kupas› sahibi Beﬂiktaﬂ karﬂ› karﬂ›ya geldi.
Hakemli¤ini Bülent Demirlek’in, yard›mc›l›klar›n› Erhan
Sönmez ile Cemal Gemici’nin, dördüncü hakemli¤ini
ise Çetin Sar›gül’ün yapt›¤› maç› Jean Tigana yönetimindeki Beﬂiktaﬂ, Vedran Runje - ‹brahim Toraman, Koray
Avc›, Gökhan Zan, Baki Mercimek - Fahri Tatan (Serdar
Kurtuluﬂ dk. 70), Jose Kleberson, Matias Delgado,
‹brahim Üzülmez - Mert Nobre, Gökhan Güleç (Bobo
dk. 70) kadrosuyla oynad›. Teknik direktörlü¤ünü Eric
Gerets’in yapt›¤› Galatasaray ise Faryd Mondragon Sabri Sar›o¤lu (Ayd›n Y›lmaz dk. 77), Rigobert Song,
Tolga Seyhan, Ergün Penbe - Cihan Haspolatl›, Mehmet
Güven, Saﬂa ‹liç (Ayhan Akman dk. 72), Hasan ﬁaﬂ -

Galatasaray’la Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde ikinci kez karﬂ› karﬂ›ya geliyor.
Geçti¤imiz y›l›n Süper Kupas›’n›, Fenerbahçe’ye 3-2 üstünlük kuran Galatasaray
kazanm›ﬂt›. ‹ki tak›m da üçer kez final oynad›klar› Süper Kupa’y› ikiﬂer kez
müzelerine taﬂ›d›.

Galatasaray 2008
Necati Ateﬂ (Özgürcan Özcan dk. 72), Hakan ﬁükür kadrosuyla sahada yer ald›. Galatasaray’› 60. dakikada Mert
Nobre’nin att›¤› tek golle 1-0 yenen Beﬂiktaﬂ, ilk Süper
Kupa’n›n sahibi oldu.
‹kinci Süper Kupa’n›n adresi yine Almanya’yd›. 5 A¤ustos
2007 günü Rheinenergie Stad›’nda oynanan finalde Süper
Lig ﬂampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupas›’n›n sahibi
Beﬂiktaﬂ karﬂ› karﬂ›ya geldi. F›rat Ayd›nus, Bahattin Duran,
Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Kamil Abito¤lu hakem
dörtlüsünün görev ald›¤› finalde Zico yönetimindeki
Fenerbahçe, Serdar Kulbilge - Önder Turac›, Can Arat, Edu,
Roberto Carlos - Deivid de Souza, Mehmet Aurelio, Deniz
Bar›ﬂ, U¤ur Boral (Ali Bilgin dk. 64) - Alex de Souza (Kaz›m
Kaz›m dk.79), Mateja Kezman (Selçuk ﬁahin dk. 90);
Ertu¤rul Sa¤lam yönetimindeki Beﬂiktaﬂ da Hakan Ar›kan Serdar Kurtuluﬂ, ‹brahim Toraman, ‹brahim Kaﬂ, ‹brahim
Üzülmez - Mehmet Yozgatl› (Serdar Özkan dk.62), Koray
Avc› (Can Erdem dk. 88), Edouard Cisse, ‹brahim Ak›n
(Rodrigo Tello dk. 46) - Matias Delgado, Bobo kadrosuyla
oynad›. Beﬂiktaﬂ’a 2-1 üstünlük kuran Fenerbahçe, ikinci
Süper Kupa’n›n kazanan› oldu. Bu finalde Fenerbahçe’ye
zaferi getiren golleri 14. dakikada Deivid de Souza ve 85.

dakikada Mateja Kezman atarken, Beﬂiktaﬂ’›n tek golünün
alt›nda 20. dakikada Bobo’nun imzas› vard›.
Yine Almanya’da oynanan üçüncü Süper Kupa finalinde ise
tak›mlar lig ﬂampiyonu Galatasaray ile kupa ﬂampiyonu
Kayserispor’du. 17 A¤ustos 2008 günü MSV Arena’da sahnelenen finalde Selçuk Dereli, Cem Satman, Erdinç
Sezertam, Mustafa Kamil Abito¤lu dörtlüsü görev ald›.
Michael Skibbe yönetimindeki Galatasaray, Aykut Erçetin Sabri Sar›o¤lu, Fernando Meira, Servet Çetin, Hakan Balta
(Volkan Yaman dk.72) - Bar›ﬂ Özbek (Harry Kewell dk.66),
Mehmet Topal, Ayhan Akman, Hasan ﬁaﬂ (Alpaslan Erdem
dk.84) - Cassio Lincoln, Shabani Nonda; Tolunay Kafkas
yönetimindeki Kayserispor ise Souleymanou Hamidou Koray Çölgeçen (Durmuﬂ Bayram dk. 69), Ali Turan, Eren
Güngör, Cesar Toledo - Mehmet Topuz, Alioum Saidou,
Abdullah Durak (Matias Escobar dk. 88), Mehmet Eren Julius Aghahowa, Milan Puroviç (Umut Koçin dk. 71)
kadrolar›yla oynad›. 66. dakikada Harry Kewell ve 73.
dakikada Shabani Nonda’n›n golleriyle Kayserispor’u 2-1
ma¤lup eden Galatasaray, Süper Kupa’y› ilk kez kazanmay›
baﬂard›. Kayserispor’un tek golünü ise 89. dakikada
Mehmet Topuz kaydetti.
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Fenerbahçe 2009
Dördüncü Süper Kupa finalinin adresi ise Türkiye oldu. Hem lig hem de
kupa ﬂampiyonu Beﬂiktaﬂ, kupa finalisti Fenerbahçe ile 2 A¤ustos 2009
günü ‹stanbul’daki Atatürk Olimpiyat
Stad›’nda karﬂ› karﬂ›ya geldi. Her ikisi de daha önce birer kez Süper Kupa’y› müzesine götüren iki tak›m›n
mücadelesini Fenerbahçe 2-0 kazand›. Yunus Y›ld›r›m, Serkan Gençerler,
Volkan Narinç, Aytekin Durmaz hakem dörtlüsünün görev ald›¤› maçta
Fenerbahçe’ye ikinci Süper Kupa’y›
getiren gollere 74 ve 89. dakikalarda
Alex de Souza imza koydu. 2009 finalini Christoph Daum yönetimindeki Fenerbahçe, Volkan Demirel Gökhan Gönül, Önder Turac›, Fabio
Bilica, Gökçek Vederson - Kaz›m Kaz›m (Deivid de Souza dk. 59), Cristian Baroni, Emre Belözo¤lu (Selçuk
ﬁahin dk. 78), Andre dos Santos
(U¤ur Boral dk. 83) - Alex de Souza,
Daniel Güiza; Mustafa Denizli yönetimindeki Beﬂiktaﬂ ise Rüﬂtü Reçber Erhan Güven (R›dvan ﬁimﬂek dk. 81),
Tomas Sivok, Matteo Ferrari, ‹smail
Köybaﬂ› - Yusuf ﬁimﬂek (Nihat Kahve-

ci dk. 46), Fabian Ernst, Michael
Fink, Rodrigo Tello (Filip Holosko dk.
79) - Mert Nobre, Bobo kadrosuyla
oynad›.
Beﬂinci Süper Kupa finalinin adresi
Atatürk Olimpiyat Stad›, finalistleri
ise lig ﬂampiyonu Bursaspor ile kupa
ﬂampiyonu Trabzonspor’du. ‹kisi de
ilk kez finalde yer alan tak›mlar›n
mücadelesini Trabzonspor, Kolombiyal› santrforu Teofilo Gutierrez’in
golleriyle 3-0 kazand›. Finali Kuddusi Müftüo¤lu, Baki Tuncay Akk›n, Nihat M›zrak, Özgür Yankaya hakem
dörtlüsü yönetirken, teknik direktörlü¤ünü ﬁenol Güneﬂ’in yapt›¤› Trabzonspor, Onur K›vrak - Serkan Balc›,
Arkadiusz Glowacki, Egemen Korkmaz, Hrvoje Cale - Selçuk ‹nan, Ceyhun Gülselam, Gustavo Colman - Burak Y›lmaz (‹brahima Yattara dk. 66),
Teofilo Gutierrez (Giray Kaçar dk.
90), Alanzinho (Bar›ﬂ Ataﬂ dk. 79);
teknik direktörlü¤ünü Ertu¤rul Sa¤lam’›n yapt›¤› Bursaspor ise Dimitar
Ivankov - Ali Tando¤an, Ömer Erdo¤an, ‹brahim Öztürk (Serdar Aziz dk.
75), Gökçek Vederson - Volkan ﬁen,
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Trabzonspor 2010

Galatasaray 2012

Stelian Kirita (Bekir Ozan Has
dk. 46), Ivan Ergic, Ozan ‹pek
- Pablo Batalla (Sercan Y›ld›r›m dk. 63), Turgay Bahad›r
kadrolar›yla Süper Kupa mücadelesi verdi.
2010-11 sezonunda Süper
Kupa organizasyonu yap›lmazken, alt›nc› final t›pk› bu
sezon oldu¤u gibi Galatasaray’la Fenerbahçe aras›nda
oynand›. Spor Toto Süper Lig
ﬂampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupas› sahibi Fenerbahçe’yi 12 A¤ustos 2012
günü Yeni Erzurum Stad›’nda
karﬂ› karﬂ›ya getiren mücadeleyi Cüneyt Çak›r, Bahattin
Duran, Tar›k Ongun, Süleyman Abay dörtlüsü yönetti.
Fatih Terim yönetimindeki
Galatasaray, Fernando Muslera - Emmanuel Eboue, Semih
Kaya, Dany Nounkeu, Hakan
Balta - Hamit Alt›ntop, Engin
Baytar, Selçuk ‹nan, Emre Çolak (Ayd›n Y›lmaz dk. 83) - Johan Elmander (Nordin Amra-
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bat dk. 69), Umut Bulut (Necati Ateﬂ dk. 90+6); Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ise Volkan Demirel
(Mert Günok dk. 16) - Orhan
ﬁam (Moussa Sow dk. 90+1),
Bekir ‹rtegün, Egemen Korkmaz, Hasan Ali Kald›r›m Mehmet Topuz, Cristian Baroni, Mehmet Topal (Milos Krasiç dk. 69), Caner Erkin - Alex
de Souza, Dirk Kuyt kadrolar›yla Süper Kupa mücadelesini verdi. Galatasaray’›n Umut
Bulut’la 19 ve 58. dakikalarda
att›¤› gollere Fenerbahçe
45+2’de Alex, 65’te de
Kuyt’la karﬂ›l›k verdi. Golün
ard›ndan itirazlar›n› ﬂiddetle
sürdüren Engin Baytar k›rm›z›
kart görerek Galatasaray’› 10
kiﬂi b›rakt›. ‹bre Fenerbahçe’ye dönse de 90. dakikada
Selçuk ‹nan’›n penalt›s›yla bir
gol daha bulan Galatasaray
maç› 3-2 kazand› ve Süper
Kupa’y› ikinci kez müzesine
götürdü.

Süper kulvarda
ezeli rekabet
Ömer Altay

L

ig ve kupa ﬂampiyonlar›n› terazinin iki ayr› kefesine ç›kar›p hangisinin a¤›r basaca¤›n› ö¤renmek
merak›ndan do¤du Süper Kupa.
Bir çift muzaffer tak›mdan, lig haftalar›n›n, tur maçlar›n›n y›prat›c›l›¤›, yorgunlu¤u ve doygunlu¤unun ard›ndan rakibine üstünlük
sa¤layan sezona son damgas›n›
vuracakt›. Ülkemizde bu büyük
kupa, Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›
ad› alt›nda 1965-66 futbol sezonunun ard›ndan do¤du. ‹lk kupay› da Beﬂiktaﬂ’› 2-0 ma¤lup eden
Galatasaray müzesine taﬂ›d›.

Fenerbahçe
otomatikman ﬂampiyon
1966-67 sezonunun ard›ndan
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›, ‹stanbul ve ‹zmir’in iki siyah-beyazl›
tak›m› Beﬂiktaﬂ ile Altay’› karﬂ›
karﬂ›ya getirdi. Lig maratonunu
ﬂampiyonlukla taçland›ran ‹stanbul ekibi, kupa galibi renktaﬂ›n› 1-0 yenerek ikinci kupan›n sahibi oldu. 1967-68 sezonuna Fenerbahçe damgas›n› vurmuﬂtu. Macar Molnar yönetimindeki sar›-lacivertliler o sezon müthiﬂ bir performans sergiliyor, lig ve kupay› kazanarak duble yap›yordu. Statü gere¤i, lig ve kupay› ayn› tak›m kazan›rsa Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n›n
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da sahibi oluyordu. Ve Fenerbahçe, lig ve kupada ak›tt›¤› terleri bir anlamda Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’na da
tahvil ediyor, hiç kimse ile yeniden boy ölçüﬂmeye gerek
kalmaks›z›n “Süper Tak›m” ilân ediliyordu. 1968-69 sezonunda lige Galatasaray, kupaya da Adnan Süvari’nin
Göztepe’si ad›n› yazd›rm›ﬂt›. Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›

Süper Kupa’n›n ilk versiyonu olan Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› tarihinde FenerbahçeGalatasaray finali ilk kez 9 May›s 1973 gecesi oynand›. Ankara 19 May›s Stad›’nda
sahnelenen dev finalde, Brezilyal› Didi’nin teknik patronaj›ndaki Fenerbahçe, ‹ngiliz
Birch yönetimindeki Galatasaray’› 2-1 yenerek dev kupay› müzesine taﬂ›m›ﬂt›.

finalinde, iki sar›-k›rm›z› ekibin temsil etti¤i ‹stanbul ve ‹zmir rekabetinden 90 dakika sonunda baﬂ› dik ç›kan Galatasaray oldu. Finali 2-0 kazanan Galatasaray, ikinci Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n› müzesine taﬂ›d›.

Kupada Göztepe ve Es-Es f›rt›nas›

lenmiﬂti. Önceki y›l Eskiﬂehirspor’a karﬂ› kaybedilen bu büyük kupa, ‹ngilizin içinde ukde kalm›ﬂt›. Kupa ﬂampiyonu
Ankaragücü ile oynanan finalde rakibine ﬂans tan›mad›.
Maç› 3-0 kazanan Galatasaray, 1971-72 sezonu Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n› da müzesinde sergiliyordu.

Galatasaray Baﬂkan› Pekin’in talebi

Adnan Süvari komutas›ndaki Göztepe, Türkiye’de ve Avrupa’da f›rt›nalar estiriyordu. Ali Artuner’li, Fevzi Zemzem’li,
Gürsel Aksel’li ‹zmir ekibi, Avrupa Fuar ﬁehirleri Kupas›’nda (UEFA) yar› finali görmüﬂ, Türkiye’ye büyük gurur yaﬂatm›ﬂt›. Süvari’nin Göztepe’si 1969-70 sezonunda kupay›
da kazanm›ﬂ ve lig ﬂampiyonu Fenerbahçe’nin karﬂ›s›na
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› için ç›km›ﬂt›. Bu güçlü kadro
müthiﬂ finalde Fenerbahçe’yi 3-1 ma¤lup ederek, kupada ‹stanbul hegemonyas›na son veriyordu. 1970-71 sezonu ise
Eskiﬂehirspor’un y›ld›z›n› parlatt›¤› dönem oldu. Ligde ﬂampiyonluk kovalayan Es-Es’ler, bu zaferi Galatasaray’a teslim
etmiﬂ ancak Türkiye Kupas›’n› kazanmas›n› bilmiﬂti. Mümin’li, Kamuran’l›, Fethi’li efsane Eskiﬂehirspor, ‹ngiliz Brian Birch’le yeniden lig ﬂampiyonlu¤una uzanan Galatasaray’la unutulmaz bir final oynad›. 5 golün yaﬂand›¤› maç›
3-2 kazanan Es-Es’ler, taraftar konvoyu ile Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n› Eskiﬂehir’e taﬂ›d›.

1972-73 sezonu, Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› statüsünü yeniden gündeme getirdi. ‹lk statüde, lig ve kupa ﬂampiyonlu¤unu ayn› tak›m kazan›rsa Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n›n da
otomatikman ﬂampiyonu oluyordu. Nitekim bu olay
1967-68 sezonunda vuku bulmuﬂ ve Molnar yönetimindeki
Fenerbahçe, o sezon hem lig hem de kupa ﬂampiyonu oldu¤u için rakipsiz kalm›ﬂ ve otomatikman Cumhurbaﬂkanl›¤›
Kupas› ﬁampiyonu ilân edilmiﬂti. Finalsiz ﬂampiyonluk kural›, Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› maç›na da fire verdirdi¤i için
statü de¤iﬂtirilmiﬂti. Bu de¤iﬂime vakti zaman› gelince Galatasaray cephesi patlad›. Sar›-k›rm›z›l› kulübün Baﬂkan› Prof.
Mustafa Pekin, ekibi 1972-73 sezonunda lig ve kupada
ﬂampiyonlu¤a koﬂarken, “Biz iki kupay› da al›rsak otomatikman Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n›n sahibi olmal›y›z” diyor
ve ﬂu özel yorumu yap›yordu: “Benim için en büyük kupa
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’d›r…”

Galatasaray Birch’le kupay› üçledi

Ezeli rakiplerin ilk süper finali

1970’li y›llara girildi¤inde ‹ngiliz Brian Birch yönetiminde
ligi forse eden Galatasaray, nefes, kondisyon ve iradesi ile
baﬂ edilmez bir
maratoncu gibiydi.
Yasin,
Muzaffer, Metin
ve Mehmetleriyle dinamo gibi
çal›ﬂan Birch’lü
Galatasaray’›n
ikinci lig zaferini
de kimse engelleyemedi. Sar›k›rm›z›l›lar lig
baﬂar›s›n›, Cumhurbaﬂkanl›¤›
Kupas›’n› da kazanarak taçland›rmak için bi-

1972-73 sezonunda Brian Birch yönetimindeki Galatasaray, beklendi¤i gibi lig ve kupay› alarak çifte zafer kazand›.
Statü tart›ﬂmalar›
devam
ederken,
Galatasaray-Fenerbahçe en büyük kupa için randevulaﬂt›. Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› (Süper
Kupa) Finali, tarihte
ilk kez iki köklü kulübümüzü
karﬂ›
karﬂ›ya getirecekti.
9 May›s 1973 gecesi Ankara 19 May›s
Stad›’nda sahnelenen ve Do¤an Babacan, Cumhur Demir, Celal Çerezci
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hakem üçlüsünün yönetti¤i maça, Didi’nin Fenerbahçe’si
ﬂu kadroyla ç›km›ﬂt›: Datcu - Timuçin, Y›lmaz, Niyazi, Serkan - Ziya, Fuat, Ersoy - Nedim (Yaﬂar), Cemil, Cevher. Brian Birch yönetimindeki çifte kupal› Galatasaray’›n kadro
kurgusu ise ﬂu ﬂekildeydi: Yasin - Ekrem, Muzaffer, Tuncay,
Ayd›n - Bülent, Korhan (Tar›k), Olcay - Metin, K.Mehmet,
B.Mehmet.

Gecenin aç›l›ﬂ golü Metin Kurt’tan
Dönemin en güzel çim sahas›na sahip Ankara 19 May›s Stad›’ndaki gece maç›nda ›ﬂ›kland›rma yetersizdi. Kapasitesinin çok üzerinde, 40 bin kiﬂiyle h›nca h›nç dolan tribünler
önünde oynanan karﬂ›laﬂmaya, lig ve kupa ﬂampiyonlu¤unun forsuyla sahaya yay›lan Cimbom h›zl› baﬂlad›. Henüz
5. dakikada, Tuncay’›n gerilerden ileri do¤ru uzatt›¤› topla
Metin soldan sarkt›. Timuçin’i geçip nefis bir ﬂut ç›kard› ve
Datcu, solundan a¤larla buluﬂan golde çaresiz kald›. Bu
golle ataklar›n› s›klaﬂt›ran sar›-k›rm›z›l›larda, 9. dakikada
Tuncay kaleyi falsolu bir vuruﬂla yoklam›ﬂ, nefis bir kurtar›ﬂ
yapan Datcu, 10. dakika dolmadan fark›n ikiye ç›kmas›n›
önleyerek belki de finalin kaderini de¤iﬂtirmiﬂti. Sahada öyle ak›ﬂkan bir futbol sergileniyordu ki, Do¤an Babacan ilk
24 dakika oyunu kesecek bir düdük dahi çalmaya gerek
duymam›ﬂt›.

Cemil ve Fuat’la F.Bahçe 2-1 önde
Galatasaray’›n ilk dakikalardaki bindirmelerinden sonra,
Fenerbahçe oyuna a¤›rl›¤›n› koydu. Cemil Turan’›n bir gol
vuruﬂunu kale içinden Muzaffer ç›kard›. Üç dakika sonra
geliﬂen bir baﬂka Fenerbahçe ata¤›nda, Nedim, Fuat paslaﬂmas›nda topla buluﬂan Cemil’in ﬂutunu Yasin çeliyor, topu
yeniden önünde bulan acar forvet, topu ustaca bir vuruﬂla
sa¤ dire¤in içine vurdurarak a¤larla buluﬂturuyordu: 1-1. ‹lk
yar›n›n son dakikas› oynan›rken de atak futbolunu sürdüren
Fenerbahçe’de, soldan ceza sahas› içine giren Fuat’› tehlikeyi bertaraf etmek isteyen Ayd›n indirince Babacan, penalt›ya hükmediyordu. Penalt›y› kazand›ran Fuat, penalt›dan
golü de kazand›r›yor ve ilk 45 dakika 2-1 Fenerbahçe’nin
lehine kapan›yordu.

Baﬂkent gecesinde ﬂampiyon F.Bahçe
‹lk yar›da kendisini kupaya taﬂ›yacak üstünlü¤ü yakalayan
sar›-lacivertliler, ikinci 45’te Didi’nin usta taktisyenli¤iyle
oyunu top çevirmeye dönüﬂtürüyor, Galatasaray ataklar›n›
ise ustal›kla püskürtüyordu. Zaman zaman Cemil’le kontratak golü de arayan Fenerbahçe’de, özellikle Y›lmaz, Fuat ve
Ziya maç›n organizasyonunda baﬂrole soyunan aktörler olmuﬂtu. Galatasaray’›n yorgunlu¤u ve doygunlu¤u ilerleyen
dakikalarda iyice aç›¤a ç›karken, üç gün önce Baﬂbakanl›k
Kupas›’n› kazanm›ﬂ Fenerbahçe’de ise çifte ﬂampiyon Galatasaray’a ac› bir fren yapt›rabilmenin motivasyonu hâkimdi.

Bu atmosfer içinde dakikalar h›zla eridi ve 90 dakikan›n ard›ndan Babacan’›n mücadeleyi noktalayan son düdü¤üyle
birlikte 19 May›s Stad›’ndaki final gecesi Fenerbahçe ad›na
ﬂölen yerine döndü.

Ezelide do¤ru bilmece: Turgan Ece
Sezonun lig ve kupa ﬂampiyonu Galatasaray’da maç sonu
Fenerbahçe’ye kapt›r›lan büyük kupan›n hüznü hâkimdi.
Galatasarayl›lar›n sahada nas›l bir tav›r sergileyecekleri tribünlerdeki 40 bin kiﬂi için devasa bir bilmeceydi. Baﬂkan
Prof. Mustafa Pekin, rakibi sözlü tebrikle yetinirken, as›l yürekten tebrik ve bilmecenin en yak›ﬂ›kl› çözümü Turgan
Ece’den geldi. Ece, Fenerbahçeli futbolcularla tek tek tokalaﬂarak, her birini ayr› ayr› kutlad›. Sar›-k›rm›z›l› yönetimin
kilit isimlerinden olan Ece, maç›n hakeminden yak›nmakla
birlikte, “Ezeli rakibimiz güzel oynad›. Kupalar› paylaﬂt›k,
Fenerbahçelileri tebrik ederim” ifadeleriyle, Sezar’›n hakk›n› Sezar’a teslim ederek, bükemedikleri bile¤i, içtenlikle
kutlay›p s›karak, ezeli rekabet roman›nda hoﬂ bir paragrafa
imzas›n› att›.

Gece maç›nda kap›lar ö¤len kapand›
Baﬂkentte büyük finalin baﬂlama saati 20.00’ydi. Ancak, Fenerbahçe ile Galatasaray’›n bu dev finaldeki çekiﬂmesine
tan›kl›k etmek isteyen futbolseverler, sabahtan itibaren 19
May›s Stad›’na ak›n etmiﬂti. Saat 12.00’yi gösterirken stat
dolmuﬂ, izdihamdan kap›lar maç›n baﬂlama vuruﬂuna saatler kala kapat›lm›ﬂt›. Biletli baz› seyircilerin dahi izdihamdan tribünlere al›nmad›¤› maçta 40 bini zorlayan tribün kalabal›¤›n›n büyük bölümünü Fenerbahçeliler oluﬂturuyordu.

Statta Muhaf›zgücü’nün 50. y›l galas›
Ankara’daki 1972-73 sezonu ard›ndan gerçekleﬂen dev finalde, Cumhurbaﬂkanl›¤› Muhaf›zgücü Spor Kulübü’nün
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galas› da yaﬂand›. Muhaf›zgücü’nün 50. kuruluﬂ y›l› nedeniyle düzenlenen stattaki büyük ﬂöleni Cumhurbaﬂkan› Fahri Korutürk açt›. Muhaf›z Alay› Bandosu’nun icra etti¤i konser eﬂli¤inde, tören bölü¤ü ve sporcular›n geçiﬂi, statta düzenlenen bisiklet yar›ﬂmalar› tribünleri çok erken dolduran
futbolseverler için hoﬂ bir sunum oldu. Protokol tribününde,
dönemin Cumhurbaﬂkan› Fahri Korutürk kupay› Fenerbahçe kaptan› Nedim’e teslim ederken tribünlerdeki Fenerbahçelilerin heyecan ve keyfi tavan yapt›. Korutürk, Fenerbahçe Baﬂkan› Faruk Ilgaz’a da bir baﬂar› ﬂildi takdim etti. ‹ﬂte
bu anda sar›-lacivertli taraftarlar›n zafer koﬂusu iste¤i tribünlerde yank›land›: Tur… Tur… Tur…

Birch’ün ﬂovunu Y›lmaz yapt›!..
1970’li y›llar›n baﬂ›nda Galatasaray’› zaferden zafere koﬂturan ‹ngiliz Teknik Direktör Brian Birch yumruk ﬂovuyla meﬂhurdu. Kazan›lan büyük maçlardan sonra sa¤ yumru¤unu
havaya kald›r›p taraftar› selamlayan, seyirciyi ateﬂleyen
Birch’ün benzer ﬂovunu görmek isteyen Galatasarayl› taraftarlar için bu final büyük bir hayal k›r›kl›¤› olmuﬂtu. Ezeli rakibe kapt›r›lan kupa ile süngüsü düﬂen Birch’te sessizlik hâkimdi. Ancak 19 May›s Stad›’nda maç sonu yumruk ﬂov
görmeye gelenlere Fenerbahçe’nin ele avuca s›¤mayan
kramponu Y›lmaz ﬁen kontra yap›verdi. Y›lmaz, herkesin
ﬂaﬂk›n bak›ﬂlar› karﬂ›s›nda ‹ngiliz Birch’ün hemen önünde,
Galatasaray’›n teknik patronuna özgü yumruk ﬂovu yapt› ve
tribünlerdeki Fenerbahçelileri aya¤a kald›rd›…

Bapçum: Cemil’e önlem al›nmay›nca…
1973’ün dev finaline tan›kl›k eden Kahraman Bapçum, Fenerbahçe’nin kupay› hak etti¤ine hükmediyor ve ﬂu yorumu
getiriyordu: “Üç büyük hatas› vard› Galatasaray’›n: Formda,
morali yüksek ve tak›m›n›n kendisine inanm›ﬂl›¤›n› kazanm›ﬂ bir Cemil’i ilk devrede serbest b›rakm›ﬂlard›. Oyuna sonradan giren Tar›k’› baﬂtan
kullan›p, Cemil’i bozmay› düﬂünmemiﬂlerdi. Galatasaray’›n bu sezondaki tutumuna
göre al›ﬂ›lmam›ﬂ boﬂluklar› vard› ve bu boﬂluklarda Fenerbahçe, bu y›l için beklenmez
bir dirilik ve çabukluk içinde idi. Fenerbahçe bu nedenle kazand›.”

ﬂ›m… Didi arkadaﬂ›m, meslektaﬂ›m… Birch, Türkiye’de
mutlu günler, mutlu sonuçlar gördü. Didi, yaﬂad›¤› büyük
futbolculuk hayat›n›, Türkiye’deki antrenörlük hayat›n›n ilk
y›l›nda Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n› kazanana kadar mutlu
sonla ba¤layamam›ﬂt›. Nedeni yabanc›l›¤› idi. Ben, Didi
için haks›z yere söylenen, f›s›ldananlar›n, kazan›lan Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› ile silinece¤ini sanarak maçtan sonra
Didi’nin mutlu yüzünde bütün bir y›l›n yorgunlu¤unu gördüm” ifadelerini kullan›yordu.

Cemil: Hayat›m›n en mutlu günü
‹lk y›l›nda lig ve kupa kulvarlar›nda yaﬂad›¤› büyük hayal
k›r›kl›klar›na karﬂ›n, sezon sonunda Fenerbahçe’ye üç gün
içinde önce Baﬂbakanl›k, ard›ndan da Cumhurbaﬂkanl›¤›
Kupas›’n› kazand›ran Fenerbahçe’nin Brezilyal› Teknik Direktörü Didi, tatl› bir yorgunluk içindeydi. Oyun bitip kupa
töreninin ard›ndan tam 15 dakika sonra taraftar›n sevgi selinden kurtulup soyunma odas›na girebilen Didi, her kelimesini tartarak konuﬂuyor ve “Ben bencil biri de¤ilim. ‹yi
oynayan› takdir ederim. Galatasaray iyi tak›m, hakem görevini tam olarak yapt›” diyordu. Fenerbahçe ad›na ilk golün
kahraman› Cemil de mutlulu¤un doru¤undayd›. Genç Cemil, sezonu Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n› kazanarak kapat›yor olman›n coﬂkusuyla, “Bugün hayat›m›n en mutlu an›.
Maç› kazanmak için arkadaﬂlar›mla söz birli¤i etmiﬂtik. Oynad›k ve en büyük kupay› kazand›k” diyecekti. Futbolculuk
kariyerini bu son resmi maç›yla tamamlarken kupay› Cumhurbaﬂkan› Korutürk’ün elinden alan kaptan Nedim ise mutlulu¤unu, “Futbol hayat›m› kapat›rken kazand›¤›m›z bu kupa beni çok mutlu k›ld›. Arkadaﬂlar›m gelecek y›llarda, Fenerbahçe’ye daha nice büyük kupalar kazand›racaklar”
sözleriyle dillendiriyordu.

Kupaya ve ezeli rekabete yeni bir halka

Özar›: Didi’nin mutlulu¤una
sevindim
Y›llarca Galatasaray’da top koﬂturup teknik
adaml›¤›n› da yapan Coﬂkun Özar› da Fenerbahçe’nin zaferine farkl› bir cepheden
yaklaﬂ›yor ve özellikle Didi’nin kupay› kazanm›ﬂ olmas›na tebessüm ediyordu. Özar›,
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’na yönelik de¤erlendirmesinde, “Birch arkadaﬂ›m, meslekta-
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1965-66 sezonunda Cumhurbaﬂkanl›¤›
ad›yla baﬂlat›lan, 1980’lerde Devlet Baﬂkanl›¤› Kupas› olarak seslendirilen ve
1990’larda kesintiye u¤rad›ktan sonra ﬂimdilerde Süper Kupa ad›n› alan dev final,
futbolcusundan teknik direktörüne, yöneticisinden taraftar›na büyük anlam taﬂ›yor.
Yak›n dönemde yurtd›ﬂ›na da taﬂan bu büyük kupa, lig ve kupa ﬂampiyonunu yar›ﬂt›ran bir büyük heyecan kas›rgas› olarak
esip gidecek. Bu defa randevu Kayseri’ye
verildi. TFF Süper Kupa’n›n finali Fenerbahçe-Galatasaray ezeli rekabetine yeni
bir halka ekleyecek. Dev kupa, iki köklü
kulübümüzden birinin müzesine taﬂ›nacak. Her iki tak›ma da yürekten baﬂar›lar
diliyoruz. Temennimiz ayn›; dostluk, kardeﬂlik ve Fair Play’le kazanal›m…

Bülent Y›ld›r›m

İlk kez Süper Kupa’da
B

Yard›mc› Hakemler

Ekrem Kan

As›m Yusuf Öz

Dördüncü Hakem

Serkan Gençerler

‹lave Yard›mc› Hakemler

‹lker Meral

M. ‹lker Coﬂkun

ugünkü finalin hakemi Bülent Y›ld›r›m 1 Ocak 1971’de Kayseri’de dünyaya geldi. Lisansl› olarak atletizm
yapan, futbol, voleybol ve hentbol
oynayan Y›ld›r›m, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Halen Ekonomi Bakanl›¤› ‹ç
Denetim Baﬂkanl›¤› görevini sürdürüyor.
‹lkokul ve ortaokul dönemlerinde
halk müzi¤iyle u¤raﬂan, lisede Büyükﬂehir Belediyesi’nin Türk Sanat
Müzi¤i Korosu’nda yer alan, üniversitedeki ilk y›l›nda ö¤renci arkadaﬂlar›ndan oluﬂan bir amatör müzik
grubunun solistli¤ini üstlenen Bülent
Y›ld›r›m, iﬂyerindeki ilk 5 y›l›nda da
Hazine Vakf›’n›n Türk Sanat Müzi¤i
Korosu’na devam etti.
Hakemlikte ilk maç›na 24 Kas›m
1996 günü ç›kt›. O gün Ankaragücü’nün Gaziantepspor’u 3-0 yendi¤i
PAF Ligi maç›n› yönetti. Süper Lig’le
19 Aral›k 1999 günü yard›mc› hakem olarak ç›kt›¤› Altay-Trabzonspor
maç›yla tan›ﬂt›. Metin Tokat’›n yönetti¤i, di¤er yard›mc› hakemli¤ini
Sürhat Müniro¤lu’nun yapt›¤› o maç›
Altay 3-1 kazanm›ﬂt›.
Türkiye Kupas›’nda ilk yönetti¤i
maç, 10 Ekim 2001 tarihinde Türk
Telekom’un Ankara Demirspor’u
3-2 yendi¤i 1. Kademe karﬂ›laﬂmas›yd›.
Süper Lig’de hakem olarak ilk maç›na ç›kt›¤›nda ise tarihler 30 A¤ustos
2003’ü gösteriyordu. Elaz›¤spor ile
Adanaspor aras›ndaki karﬂ›laﬂmay›
misafir tak›m 4-3 kazanm›ﬂt›. Bülent
Y›ld›r›m o tarihten itibaren 2003-04
sezonunda 5, 2004-05 sezonunda 7,
2005-06 sezonunda da 8 maça ç›kt›.

40

As›l yükseliﬂ dönemi ise 2006-07 sezonuyla baﬂlad›. O dönemde tam 19
Süper Lig maç›nda düdük çald›.
2007-08 sezonunda 15, 2008-09 sezonunda 16, 2009-10 ve 2010-11
sezonlar›nda 15’er, 2011-12 sezonunda 18 Süper Lig maç› yöneten
Bülent Y›ld›r›m kendi rekorunu geçti¤imiz sezon 20 müsabakayla k›rd›.
2010-11 sezonundan itibaren Avrupa kupalar›nda maçlara ç›kmaya
baﬂlayan Bülent Y›ld›r›m, ad› geçen
sezonda ﬁampiyonlar Ligi ön elemesinde 1, UEFA Avrupa Ligi’nde 5
müsabakada görev ald›. Ertesi sezon
UEFA Avrupa Ligi’nde 2, bir sonraki
sezon ayn› ligde 2, ﬁampiyonlar Ligi
ön elemesinde 1 maç yöneten Bülent Y›ld›r›m, Avrupa ﬁampiyonas›
elemelerinde de 2 maça ç›kt›. Y›ld›r›m bu sezon da ﬁampiyonlar Ligi ve
UEFA Avrupa Ligi’nde birer ön eleme maç›nda görev ald›.
Ziraat Türkiye Kupas›’nda 5 Nisan
2006’da Beﬂiktaﬂ’›n Gaziantepspor’u
deplasmanda 3-1 yendi¤i yar› final
maç›n› yöneten Bülent Y›ld›r›m, ilginç bir tesadüf eseri, 5 y›l sonra bu
defa da 6 Nisan 2011 tarihinde oynanan ve Beﬂiktaﬂ’›n Gaziantepspor’u 3-0 ma¤lup etmesiyle sonuçlanan yar› final maç›n›n hakemiydi.
Bülent Y›ld›r›m, Ziraat Türkiye
Kupas›’nda ilk ve tek finalini 20112012 sezonunda yönetti. 16 May›s
2012 günü Ankara 19 May›s Stad›’nda oynanan final maç›nda Fenerbahçe, Bursaspor’u Caner Erkin,
Cristian Baroni, Semih ﬁentürk ve
Alex de Souza’n›n golleriyle 4-0
yenmiﬂti. Bülent Y›ld›r›m, Süper Kupa’da ise ilk kez düdük çalacak.

Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›
Sezon

Tak›mlar

Skor

1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80

Galatasaray-Beﬂiktaﬂ
2-0
Beﬂiktaﬂ-Altay
1-0
Fenerbahçe lig ve kupa ﬂampiyonu oldu¤u için kupay› ald›.
Galatasaray-Göztepe
2-0
Göztepe-Fenerbahçe
3-1
Eskiﬂehirspor-Galatasaray
3-2
Galatasaray-Ankaragücü
3-0
Fenerbahçe-Galatasaray
2-1
Beﬂiktaﬂ-Fenerbahçe
3-0
Fenerbahçe-Beﬂiktaﬂ
2-0
Trabzonspor-Galatasaray
2-1
Trabzonspor-Beﬂiktaﬂ
1-1 (3-1 Pen.)
Trabzonspor-Fenerbahçe
1-0
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-1
Trabzonspor-Altay
3-0

Devlet Baﬂkanl›¤› Kupas›
1980-81
1981-82

Ankaragücü-Trabzonspor
Galatasaray-Beﬂiktaﬂ

1-0
2-0

Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›
1982 83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98

Trabzonspor-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Trabzonspor
Fenerbahçe-Galatasaray
Beﬂiktaﬂ-Bursaspor
Galatasaray-Gençlerbirli¤i
Galatasaray-Sakaryaspor
Beﬂiktaﬂ-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Beﬂiktaﬂ
Galatasaray-Beﬂiktaﬂ
Beﬂiktaﬂ-Trabzonspor
Galatasaray-Beﬂiktaﬂ
Beﬂiktaﬂ-Galatasaray
Trabzonspor-Beﬂiktaﬂ
Galatasaray-Fenerbahçe
Galatasaray-Kocaelispor
Beﬂiktaﬂ-Galatasaray

2-0
1-0
1-1 (4-2 Pen.)
2-1
3-2
2-0
2-1
3-2
1-0
2-1
2-0
3-1
2-0
3-0
2-1
2-1 (uzatmada)

Süper Kupa
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2011-12

Beﬂiktaﬂ-Galatasaray
Fenerbahçe-Beﬂiktaﬂ
Galatasaray-Kayserispor
Fenerbahçe-Beﬂiktaﬂ
Trabzonspor-Bursaspor
Galatasaray-Fenerbahçe
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1-0
2-1
2-1
2-0
3-0
3-2

