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Turkcell Süper Lig'in 34. ve son haftasında Bursapor evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup 
etti.  
 

Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlı takım, tarihinde bir ilki başararak Turkcell Süper Lig'in 
52. şampiyonu oldu. 

MAÇIN CANLI ANLATIMI  

BURSASPOR KULÜBÜ ŞAMPİYONLUĞU BÖYLE KUTLADI - Foto Galeri  
 

  

  
 
SİYASİLER BURSASPOR'U TEBRİK ETTİ  

TÜRKİYE BURSASPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYOR  

KARŞILAŞMADAN NOTLAR  

 
Timsah'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Pablo Batalla ve 44. dakikada İbrahim 
Toraman (kk) kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin tek golü ise 88. dakikada Uğur İnceman'dan 
geldi. 

Bu galibiyetin ardından Bursaspor puanını 75'e yükselterek, Turkcell Süper Lig'de 2009-2010 
sezonunun şampiyonu oldu ve lig tarihinde Trabzonspor'un ardından 26 yıl 
sonra Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon oldu. 

Yeşil-beyazlılar böylece gelecek sezon Şampiyonlar Lig'nde direkt olarak grup aşamasında 
mücadele etmeye hak kazandı. Beşiktaş ise 64 puanla 4. sırada kaldı. Böylece UEFA 
Avrupa Ligi'nde 2 ön eleme oynayacak. 

UEFA'NIN İNTERNET SİTESİNDE BURSASPOR'A GENİŞ YER VERİLDİ 

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan, "Bursaspor Türkiye'de başarı fırtınası yarattı" 
başlıklı haberde, yeşil-beyazlı ekibin Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'de şampiyon olduğundan 
ve Türkiye'de bir ilki başardığından bahsedildi. 

BURSA ATATÜRK STADI'NDA BÜYÜK COŞKU 

Beşiktaş'ı 2-1 yenip, Fenerbahçe'nin de sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasıyla 
şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor'un bu başarısı büyük sevinç yarattı. 

Bursaspor-Beşiktaş maçının bitiminin ardından bir süre İstanbul Kadıköy Stadı'ndaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonucunu bekleyen yeşil-
beyazlı teknik heyet ve futbolcular, maçın 1-1 bittiği haberinin alınmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı. 

Futbolcuların bu sevincine bir süre sonra taraftarlar da ortak oldu. Tribünlerden sahaya inen taraftarlar Bursa Atatürk Stadı'nı adeta doldurdu. 

Trabzonspor lehine tezahürat yapan taraftarlar, “İşte şampiyon, işte taraftar” tezahüratları yaptı. 
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Bursasporlu futbolcular sevinç gösterisini kesip soyunma odasına giderken, taraftarlar sevinç gösterilerine saha içinde devam etti. 

Bu sırada, taraftarların üzerine yeşil-beyazlı konfetiler atıldı. 

  

BURSASPOR'UN RESMİ İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ 

Turkcell Super Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor'un resmi internet sitesi taraftarların yoğun ilgisi yüzünden çöktü. 

Beşiktaş'ı 2-1 yenip, Fenerbahçe'nin de sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor'un başarısının 
yarattığı sevinç, sokaklara taşarken, tarihinde ilk kez şampiyonluğu yaşayan yeşil-beyazlı kulübün taraftarlarının yoğun ilgisi nedeniyle resmi internet 
sitesi “www.bursaspor.org.tr”, çöktü. 

Siteye ulaşım bir süredir sağlanamıyor. 
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