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‹LK MAÇTA 700. GOL HEYECANI
Türk  Milli  Tak›m›  tarihindeki  5.  maç›n›  Letonya  ile  oynad›.

Ay-Y›ld›zl›  ekibimiz,  22  Haziran  1924  günü  Riga'da  oynanan
özel  maçta  Zeki  R›za  Sporel'in  golleriyle  Letonya'y›  3-1  ma¤-
lup  etme  baflar›s›n›  gösterdi.  ‹lginçtir,  91  y›l  önceki  o  ilk  maç-
tan  sonra  Letonya  karfl›s›nda  galibiyetimiz  bulunmuyor.  Gol-
Türkler,  2016  Avrupa  fiampiyonas›  Elemeleri  A  Grubu'ndaki
üçüncü  maç›nda  Letonya  ile  1-1  berabere  kald›.  Riga  Skonto
Stadyumu'nda  oynanan  karfl›laflmada  Milli  Tak›m›m›z›n  golü-
nü  47.  dakikada  Bilal  K›sa  kaydederken,  Letonya'n›n  golünü
54.  dakikada  (Penalt›dan)  Valerijs  Sabala  att›.  Konya'daki  bu
ilk  milli  maç,  700.  golümüzün  yan›s›ra,  Letonya  karfl›s›nda  91
y›ll›k  galibiyet  özlemimizi  giderme  yönünde  de,  maça  ayr›ca
ilginç  bir  özellik  de  yüklüyor.  

Ay-Y›ld›zl›  ekibimiz,  Fransa  2016  Avrupa  Futbol  fiampiyo-
nas›  Grup  Elemeleri  ile  bir  çift  maçla  Konya'da  ilk  kez  sahne
al›yor.  ‹lk  maçta,  deplasmanda  1-1  berabere  kald›¤›m›z  Le-
tonya  ile  3  Eylül  2015  gecesi  karfl›lafl›yoruz.  91  y›ld›r  bile¤ini
bükemedi¤imiz  Letonya'y›  bu  maçta  ma¤lup  ederek  3  puan›
hanemize  yazd›rmak  istiyoruz.  Fatih  Terim  yönetimindeki  A
Milli  Tak›m›m›z,  Letonya  maç›ndan  3  gün  sonra,  yine  Kon-
ya'da  Hollanda  ile  kozlar›n›  paylaflacak.  

BELEK turizm merkezindeki Gloria Sports Are-
na'da düzenlenen "Hido Talent Camp" kapsam›nda
Antalya'da bulunan Hidayet Türko¤lu, Türk basket-
bolunun gün geçtikçe daha iyiye gitti¤ini ifa-
de etti. Altyap› baz›nda baflar› grafi¤inin
yükseldi¤ini belirten Türko¤lu, 2015
Avrupa Basketbol fiampiyonas›'nda
‹spanya, S›rbistan, ‹talya, Alman-
ya ve ‹zlanda ile B Grubu'nda ya-
r›flacak Türkiye'nin turnuvadaki
flans›n› de¤erlendirdi.        • 2’DE

‹BB Spor A.fi. ile ‹stanbul A¤aç ve Peyzaj A.fi.'nin ortaklafla dü-
zenledi¤i ve Vodafone 36. ‹stanbul Maratonu'nda ilk kez gerçek-
lefltirilen fidan ba¤›fl› kampanyas›, Büyükçekmece ‹SK‹ Baraj
Havzas›'ndaki A¤aç Dikim Töreni ile hayat buldu.

EEDD‹‹RRNNEE  KK››rrkkpp››nnaarr  eesskkii  YYaa¤¤ll››  GGüürreeflfl  AA¤¤aass››  vvee  TTüürr--
kkiiyyee  TTrriiaattlloonn  FFeeddeerraassyyoonnuu  OOnnuurrssaall  BBaaflflkkaann››  HHaalliill  KK››--
ll››ççoo¤¤lluu,,  GGöökkbbeell  YYaayyllaass››  GGüürreeflfl  AA¤¤aass››  KKaass››mmoo¤¤lluu  KKee--
rriimm  YY››llmmaazz''››  öönnüümmüüzzddeekkii  yy››ll  EEddiirrnnee  KK››rrkkpp››nnaarr  YYaa¤¤ll››
GGüürreeflfl  AA¤¤aass››  oollaarraakk  ggöörrmmeekk  iisstteeddii¤¤iinnii  ssööyylleeddii..      • 12’DE

TÜRK‹YE’N‹N OL‹MP‹K SPOR GAZETES‹

HOLLANDA ‹LE 12. MAÇIMIZ
Fatih  Terim  patronaj›ndaki  A  Milli  Futbol  Tak›m›m›z,  Konya

Büyükflehir  Torku  Stad›'nda  ikinci  mücadelesini  6  Eylül  2015'de
akflam  Hollanda  karfl›s›nda  verecek.  Amsterdam'daki  ilk  maçta
Burak'›n  harika  golüyle  öne  geçen  Türkiye  galibiyete  çok  yak›n-
ken,  Sneijder'in  son  dakikalardaki  golüne  engel  olamam›fl  ve
maç  1-1  berabere  bitmiflti.    A  Milli  Tak›m›m›z,  6  Eylül  2015  günü
Hollanda  ile  Konya'da  oynayaca¤›  2016  Avrupa  fiampiyonas›
eleme  maç›  ile  birlikte  bu  ülke  ile  tarihindeki  12.  maç›na  ç›kacak.
Hollanda  ile  flimdiye  kadar  7'si  resmi  4'ü  özel  olmak  üzere  top-
lam  11  kez  karfl›  karfl›ya  gelen  Ay-y›ld›zl›  ekibimiz,  bu  maçlarda
2  galibiyet,  4  beraberlik  al›rken,  5  kez  de  sahadan  yenik  ayr›ld›.
Millilerimiz,  att›¤›  6  gole  karfl›l›k,  kalesinde  13  gol  gördü.

ANADOLU’NUN kadim baflkenti Konya'da futbolu-
muzun ‹mparatoru Fatih Terim, Eylül bafl›ndaki tarihi

milli maçlar haftas›nda ota¤›n›
kuruyor. Avrupa'n›n final sah-
nesinde boy göstermek için
GolTürkler, bir çift puan müca-
delesine ç›k›yor: önce Letonya,
ard›ndan Hollanda. Bu maçla-

r›n sonucu ne olursa olsun Te-
rim'in Türk Futbolu'ndaki yeri tart›fl›l-

maz. Galatasaray'da 4 y›l üst üste lig
flampiyonluklar›, 2000'de yine Galata-

saray'la UEFA Kupas› fiampi-
yonlu¤u, Milli Tak›m› tari-
hinde ilk kez Avrupa Kupas›
Final sahnesine tafl›mas›,
2008'de Ay-Y›ld›zl› ekibimize
Avrupa fiampiyonas›'nda yar›
final oynatmas› Türkiye'ye ya-
flatt›¤› heyecan  yüklü baflar›-
lar. Futbolun zirvesi ‹talya'da
Fiorentina ve Milan'›n teknik
patronluklar› Terim'i gerçek
anlamda futbolumuzun ‹mpa-
rator'u k›l›yor. Konya'da mev-
zilenen ‹mparator ve milli
kramponlar›m›z, elbette cenge
de¤il ama Konya Torku Are-
na'da kora kor bir puan müca-
delesine ç›kacak. K›rkp›nar
Baflcazg›r› edas›yla Terim ve
topçular›n› salavatlayal›m:
Haydi Allah derman versin... 

ZOR bir dönemde tak›m›n 

bafl›na geçmesine ra¤men, 

3. kupas›n› da kald›ran Ham-

zao¤lu, baflar›lar›n artarak 

devam edece¤ini söyledi.   • 3’TE

Ülkelerde zirve, TÜRK‹YE’nin...
ERZURUM’DA yap›lan 12. Uluslararas› Palandö-

ken Turnuvas› sona erdi. 6-9 A¤ustos tarihleri aras›n-
da yap›lan müsabakalar sonunda ülkeler klasman›nda
Türkiye, kulüpler klasman›nda da ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi Spor Kulübü zirvede yer ald›.          • 11’DE

KONYA  BÜYÜKfiEH‹R  
TORKU  STADI

‹mparator  Fatih  Terim,
ota¤›n›  Konya'da  kuruyor

ÖMER ALTAY

‹STANBUL Maratonu'nun
geçti¤imiz y›l düzenlenen orga-
nizasyonunda, dünyada ilk kez
kat›l›mc›lar›n ba¤›fllad›klar› fi-
danlarla bir Maraton Hat›ra Or-
man› oluflturulmas›na karar ve-
rilmifl ve bu ugulama yo¤un bir
kat›l›mla Büyükçekmece ‹SK‹
Baraj Havzas›'ndaki A¤aç Dikim
Töreni ile hayat buldu         • 4’TE

‹BB’nin Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Deste¤i Projesi futbol 
branfl›nda devam ediyor. Sporcular›n hem antrenmanlarda 

hem de müsabakalarda kullanabilecekleri malzemeler bugüne
kadar 31 ilçede, yaklafl›k 500 futbol kulübüne teslim edildi.

‹STANBUL’DA amatör sporun ve
ekonomik s›k›nt› yaflayan kulüplerin
güçlenmesi ve sporda ‹stanbul'un el-
de etti¤i baflar›lar›n artmas›n›n he-
deflendi¤i Amatör Spor Kulüplerine
Malzeme Da¤›t›m› projesi kapsam›n-
da 2015 - 2016 sezonunda 39 ilçe fa-
aliyet gösteren tüm amatör spor ku-
lüplerinin spor malzemesiyle destek-
lenmesi hedefleniyor.                 • 5’TE

10-12 A¤ustos tarihleri aras›nda düzenlenen Ak-
deniz ülkeleri Badminton fiampiyonas› tak›mlar›n fi-
nal müsabakalar› ile sona erdi. Finalde Türkiye, raki-
bi Yunanistan› 4-1 yenerek Akdeniz fiampiyonu ol-
urken, 3.lü¤ü Fransa ve M›s›r paylaflt›.                 • 9’DA

Gökbel’in  A¤as›
de¤iflmedi...

Türko¤lu: “Dönersem 
Fenerbahçe’de oynar›m”

TÜRK‹YE Futbol Federasyonu Baflkan
Vekili Ali Dürüst, bu sene Süper Lig'in
çok çetin geçece¤ini belirtirken, 14 ya-
banc› kural›n›n lige kalite getirece¤ini
söyledi. Dürüst, "Önemli olan Süper
Lig'in kalitesini art›rmakt› ve bunu saha-

ya yans›tt›¤›m›z zaman hem ligi-
mizin de¤eri artacak, hem de

zevkli ve güzel bir sezon iz-
leyece¤iz" fleklinde konufltu.
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Dürüst: “14 yabanc› 
kalite getirecek!”

GGaallaattaassaarraayy  TTeekknniikk  DDiirreekkttöörrüü
HHaammzzaa  HHaammzzaaoo¤¤lluu,,

SSppoorr  MMeeyyddaann››''nnaa  kkoonnuuflflttuu……

SÜPER Lig 2015-2016 sezo-

nunda transfer dönemi devam

ederken MTM, Temmuz ay›nda

en fazla konuflulan kulüpleri ve

oyuncular› ele ald›.            • 3’TE

MMeeddyyaa  TTaakkiipp  MMeerrkkeezzii’’nniinn
TTeemmmmuuzz  aayy››  rraappoorruu  

bbeellllii  oolldduu......

Türkiye, ‘Akdeniz fiampiyonu’


