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Spor Toto Süper Ligi'nde 2015-16 sezonuna damga vurdular

75 milyonluk Türkiye, 2015-16 Spor Toto Süper Ligi'nde
yeﬂil çimlere mührünü basan iki dev kulübü alk›ﬂl›yor:
ﬁampiyon Beﬂiktaﬂ ve Avrupal› Torku Konyaspor...

2015-16 sezonu'nda
Avrupa'ya gidenler,
küme düﬂenler

Süper Lig'in
‘Gol Kral›’
GOMEZ

Spor Toto Süper Lig'de 2015-16 sezonu, 19 May›s 2016
günü sona erdi ve Avrupa kupalar›na gidenler ile küme
düﬂen tak›mlar belli oldu. Avrupa kupalar›na kat›lacak
tak›mlar ve ligdeki s›ralamalar› ﬂöyle:
ﬁAMP‹YONLAR L‹G‹: 1. Beﬂiktaﬂ (Direkt gruplara), 2.
Fenerbahçe (Eleme)
AVRUPA L‹G‹: 3. Torku Konyaspor (Direkt gruplara),
4. Medipol Baﬂakﬂehir (Eleme), 5. Osmanl›spor (Eleme)
Not: Galatasaray Ziraat Türkiye Kupas›'n› kazan›rsa
Avrupa Ligi'ne kat›lacak, bu durumda Osmanl›spor kupaya gidemeyecek.
KÜME DÜﬁENLER: 16. Medicana Sivasspor, 17. Eskiﬂehirspor, 18. Mersin ‹dmanyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de
ﬂampiyon olan Beﬂiktaﬂ'ta
Alman futbolcu Mario
Gomez, 26 golle
sezonun gol krall›¤›na
ad›n› yazd›rd›. Ligin
en çok gol üreten
tak›m› Beﬂiktaﬂ'ta
Sosa da asist
krall›¤› yar›ﬂ›n›
ilk s›rada tamamlad›.

ﬁenol Güneﬂ'le sezonu açan Beﬂiktaﬂ'›n, son ikisi hariç tüm maçlar›n› d›ﬂ sahalarda top koﬂturarak
biriktirdi¤i 79 puanla ﬂampiyonlu¤a ulaﬂmas›, hakiki bir muzafferiyeti oldu. Y›¤ma inﬂaatla gökdelen
diken mimar misali Gomez, Quaresma, Gökhan Töre ve O¤uzhan
Özyakuplu Siyah-Beyazl›larda,
Güneﬂ ve ekibi gözkamaﬂt›r›rken,
Vodafone Arena'y› son iki maç›na
yetiﬂtiren Beﬂiktaﬂ yönetimi de takdire ﬂayan büyük iﬂ ç›kard›.
2015-16 sezonunda Torku Konyaspor, seri galibiyetlerle peﬂ peﬂe
zafer flaﬂlar› çakarken, Yeﬂil-Beyazl› firma, Türk Spor Kamuoyu'nda milyonlar›n da müﬂterek puanla lig üçüncüsü yaparken, son
fan club'› oluverdi. 2016'da Avru- ﬂampiyon Galatasaray'a 15, Trabzonspor'a ise tam 26 puan
pa'n›n 5 büyük liginde
fark at›yordu. Traore, BaBarcelona, Real Madrid,
jic, Meha, Dimitrov, Ömer
Bayern Münih, Arsenal
Ali ﬁahiner, Ali Çamdal›
gibi devlerin kaleleri bir
ve kalecisi Serkan K›r›nt›bir düﬂerken, Aykut Kol› gibi mükemmel kramcaman komutas›ndaki
ponlar›yla devleﬂen KonKonyaspor'un kalesi hafyaspor, tarihinde ilk kez
talar boyu hiç bir resmi,
Avrupa Kupalar›na kat›lmüsabakada teslim al›ma mazbatas›n› teslim
nam›yordu. Yenilmezlik
düzleminde, nefes nefe- ÖMER ALTAY al›rken, 2016'da iki ayl›k
süreçte ﬂampiyon Beﬂikse yar›ﬂa tutuﬂtu¤u Alman Borussia Dortmund'u da sol- taﬂ'› da tam 3 kez peﬂ peﬂe devirlayan Torku Konyaspor, Avrupa meyi baﬂard›. Türkiye Kupas›'nda
piyasas›nda da "Son nama¤lup Beﬂiktaﬂ'› yar› final kap›s›ndan
iten, takipçisi Fenerbahçe'ye yaﬂatkulüp" olarak ad›n› duyurdu.
Ahmet ﬁan kabinesinin iki se- t›¤› ma¤lubiyetle ligin ak›ﬂ›n› dezon önce yeniden iﬂbaﬂ› yapt›rd›¤› ¤iﬂtiren Torku Konyaspor, ilk kez
Aykut Kocaman, müthiﬂ futbol ze- "Avrupal›" apoletini tak›yor.
kas›, üstün karakteri ve dahiyane 2015'de A Milli Tak›m'la Euro
taktisyenli¤i ile Konyaspor'u 66 2016 finallerine mucize bilet masa-

l›n›n yaﬂatan ﬂehir, 2016'da YeﬂilBeyazl› Konyaspor'la destans› bir
sezon yaﬂayarak Türkiye'yi selamlad›. ﬁimdi, Torku Arena Konyaspor tribünlerinde, Nalçac›-l›lar ve
Yeﬂil-Beyazl› bilumum taraftar ordusunca seslendiren ﬂimdi ﬂu tezahürat, sadece Konya merkez ve yamac›n baﬂ› Sille'de de¤il, tüm Türkiye'de yank›lan›yor: "Bekle bizi
Avrupa, geliyor Konya!.."

Spor Toto Süper Lig'de ﬂampiyon olan Beﬂik- c› gol kral› unvan›na sahip oldu. Bu sezon resmi
taﬂ'›n Alman santraforu Mario Gomez, 2015-2016 maçlarda 28 gol atan Alman futbolcu, Beﬂiktaﬂ
sezonunun gol kral› oldu. Sezon baﬂ›nda ‹talya'n›n tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabanc›
Fiorentina tak›m›ndan kiral›k olarak transfer edi- oyuncu olma baﬂar›s›n› da gösterdi.
len Alman futbolcu, ligde forma giydi¤i 33 maçta
26 kez fileleri havaland›rarak gol krall›L‹G‹N AS‹ST KRALI SOSA
¤› yar›ﬂ›nda sezonu zirvede tamamlad›.
Beﬂiktaﬂ'›n Arjantinli futbolcusu
Mario Gomez, sezonu en yak›n takipçiJose Sosa da Süper Lig'in asist kral›
leri Antalyasporlu Samuel Eto'o'nun 6,
unvan›n› kazand›. Arjantinli futbolAkhisar Belediyesporlu Hugo Rodallecu, ligde forma giydi¤i 31 maçta 12
ga'n›n da 7 gol önünde bitirdi.
kez golden önceki pas› verdi. Josa
Beﬂiktaﬂ tarihindeki dördüncü gol
Sosa, ayr›ca ligde 7 kez topu a¤larla
kral› olan Alman futbolcu, Siyah-Bebuluﬂturdu. Spor Toto Süper Lig'i, 25
yazl›lar›n 14 sezon sonra bu unvan›
galibiyet, 4 beraberlik ve 5 ma¤lubikazanmas›nda büyük pay sahibi oldu.
yet sonucunda 79 puanla zirvede
Beﬂiktaﬂ'ta 1962-1963 sezonunda Gü- ERCAN ‹NÖNLÜ tamamlayan Beﬂiktaﬂ, birçok unven Önüt 19, 1989-1990 sezonunda da
van›n da sahibi oldu. Ligde en fazla
Feyyaz Uçar 28 golle ligin en skorer isimleri olur- galibiyeti elde eden tak›m olan Beﬂiktaﬂ, ayn›
ken, 2001-2002 sezonunda ise ‹lhan Mans›z 21 zamanda 75 golle sezonun en golcü ekibi olmay›
golle zirveyi Galatasarayl› Arif Erdem ile paylaﬂ- da baﬂard›. Siyah-beyazl› tak›m, ayr›ca art› 40
t›. Mario Gomez, siyah-beyazl› tak›m›n ilk yaban- averajla bu alanda da zirvede yer ald›.
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Torku Konyaspor,"‹kinci

SPOR Toto Süper Lig'in ikinci
yar›s›nda Konyaspor f›rt›nas› esti.
Beﬂiktaﬂ ve Fenerbahçe'nin ard›ndan 66 puanla üçüncü s›rada
tamamlayan Yeﬂil-Beyazl›lar, tarihi bir baﬂar›ya imza att›. Lig maratonunun ikinci devresinde ç›kt›¤› 17 maçta 40 puan toplayan
Torku Konyaspor, "‹kinci yar›n›n
ﬂampiyonu" istatisti¤iyle de futbol
a le min in h a y r a n l › ¤ › n › k a z a n d › .
2015-2016 sezonununda perde
kapan›rken, toplad›¤› 66 puanla
klasmanda üçüncü s›ray› konuﬂlanan Torku Konyaspor, Avrupa
Kupalar›'na direkt gruplardan kat›lma hakk› kazand›.
Konyaspor için 2015-16 rekorlar sezonu olurken, ligde ilk yar›y›
17 maçta hanesine 26 puan top-

layarak geçen kulüp, sezonun
ikinci diliminde 17 maçta 12 galibiyet, 1 ma¤lubiyet ve 4 beraberlik parlak bir performans ortaya
koyarak dünya futbol çevrelerinin
de hayranl›¤›n› kazan›yordu. Maratonun ikinci bölümünde tam 40
puan biriktiren Yeﬂil-Beyazl›lar,
rakip a¤lara 25 gol topu b›rak›rken, kalesinde ise sadece 9 gole
geçit veriyordu.
‹STANBUL EK‹PLER‹NE
KONYASPOR SEDD‹
Torku Konyaspor, sezonun ilk
yar›s›nda ‹stanbul ekiplerine karﬂ›
ma¤lubiyetler yaﬂam›ﬂt›. ‹lk bölümde, Galatasaray'a 4-1, Kas›mpaﬂa'ya 2-1, Fenerbahçe'ye 1-0,
Baﬂakﬂehir ve Beﬂiktaﬂ'a 4-0

ma¤lup olan Yeﬂil-Beyazl›lar taraftarlar›n› hayli üzmüﬂtü. Ligde ikinci perdenin müthiﬂ bir direnç göstermesinin ötesinde, Spor Toto
Süper Lig'in ilk yar›s›nda ma¤lup
oldu¤u ‹stanbul tak›mlar›na ikinci
yar› hiç ma¤lup olmad›. ‹stanbul'da Galatasaray ile 0-0, Konya'da Baﬂakﬂehir ile de 1-1 denklik maçlar› oynayan Konyaspor,
baﬂar›l› bir ritim yakalayarak Fenerbahçe'yi 2-1, Kas›mpaﬂa'y› 2-0
ve son hafta ise ﬂampiyon Beﬂiktaﬂ'› 2-1'le deviriyordu. ‹lk bölümde ‹stanbul tak›mlar›na karﬂ› puan
dahi ç›karamayan Yeﬂil-Beyazl›lar'›n, ikinci devrede ayn› rakipleri
karﬂ›s›nda 11 puan kazanmas›,
yakalad›¤› yüksek form ve tarihi
yükseliﬂinin çarp›c› bir belgesiydi.

