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fiEVKET YORULMAZ’DAN
SARI MEHMET’E

Konya Futbolu, milli tak›mlar›m›-
za çok büyük y›ld›zlar arma¤an etti.
‹dmanyurdu'nda futbola bafllayan
ve ‹stanbul'a geçip Befliktafl'›n
formas›n› giyen Konyal› fievket
Yorulmaz, 3'ü A Milli olmak
üzere, Ümit ve Genç Milli ta-
k›mlar›m›zla birlikte toplam 7
kez Ay-Y›ld›zl› formay› giydi.
1970'lerde Ankaragücü formas›-
n› giyerken A Milli Tak›m'a seçi-
len Mehmet Aktan, A Milli apole-
tini takan ikinci Konyal› krampon-
dur. Futbol sahalar›nda Sar› Mehmet
olarak ünlenen Mehmet
Aktan, 1940 y›l›nda Kon-
ya 'da do¤du. 1970'li y›l-
larda üst üste tam 7 kez
Ay-Y›ld›zl› formay› ku-
fland›. 1970 Dünya Kupa-
s› finalisti ‹talya ile Napo-
li'de 0-0 berabere kald›¤›-
m›z maçta, ‹talyanlar›n
dünyaca ünlü golcüsü Ri-
va'y› kendi evinde kilitle-
yip, üstün markaj›yla
ad›m att›rmazken ‹talyan
futbol elefltirmenleri, ka-
lecimiz Sabri Dino ile birlikte Sar›
Mehmet'e övgüler ya¤d›rd›.

ÜNAL KARAMAN; 
M‹LL‹ FUTBOLCU ve 

TEKN‹K D‹REKTÖR
Konya'n›n yetifltirdi¤i

en önemli futbol de¤eri-
miz olan Ünal Kara-
man, futbolcu ve tek-
nik direktör olarak
önemli bir kariyere
imza att›. Konya Et-
Bal›kspor ve Konyas-
por genç tak›mlar›nda
futbolunu gelifltirdi.
1984'te Gaziantepspor'a
transfer oldu. ‹lk kez bu tak›m-

da, üstelik 2. Lig'de oynarken A Milli
Futbol Tak›m› formas›n› giyen Ünal
Karaman, henüz 18 yafl›nda Wemb-
ley'e ç›k›p ‹ngiltere Milli Tak›m›'na

karfl› top oynad›. A Milli Tak›m'da 3
gol att›. Aktif futbol yaflam›n› tamam-
lad›ktan sonra 2000-2004 y›llar› ara-

s›nda Türkiye A Milli Futbol Tak›-
m› yard›mc› antrenörlü¤ü göre-
vinde bulunan Karaman, 2002
Güney Kore/Japonya Dünya Ku-
pas›'nda kazand›¤›m›z üçüncü-
lükte pay sahibi oldu. 2004'de
Türkiye-H›rvatistan (2-2) A
Milli maç›n›n teknik direktör-
lü¤ünü yapt›. 2005 y›l›nda Ümit

Milli Tak›m teknik direktörlü¤ü
görevine getirildi.

1980'LERDE MÜCAH‹T,
2000'LERDE ZAFER
Konyaspor'da top kofl-

tururken A Milli Tak›m'a
davet edilip oynayan ilk
futbolcu Mücahit'dir.
1988'de transfer oldu¤u
Konyaspor'da futbolu-
nun zirvesine ç›kan, 6
kez Olimpik Milli Ta-
k›m'da yeralmas›n›n ar-
d›ndan Konyaspor for-
mas›yla A Milli Tak›ma
ça¤r›lan ve oynayan ilk
futbolcu olan defans ele-

man›, 1988-90 döneminde Yeflil-Be-
yazl› ekipte 60 maça ç›karken iki gole
de ad›n› yazd›rd›. Konya'da her yol
nas›l ki flehir merkezindeki Zafer'e ç›-

karsa, 2003-04 sezonu Konyas-
por'unda her gol de Zafer Bir-

yol'a ç›kard›. Zagrep'te oy-
nanan H›rvatistan - Tür-

kiye A Milli maç›nda
forma giydi. 2-2 bera-
bere kald›¤›m›z maç-
ta bir gole de Zafer
imzas›n› att›. Konya
Futbol ekolünden ay-

r›ca Oral, Sertan Eser,
Ali Dere ve Ömer Ali

fiahiner genç ve Ümit mil-
li tak›mlar›nda forma giydi.

A  M‹LL‹  Tak›m›m›z,  6  Eylül  2015  günü  Hollanda
ile  Konya'da  oynayaca¤›  2016  Avrupa  fiampiyo-

nas›  eleme  maç›  ile  birlikte  bu  ülke  ile  tarihindeki  12.
maç›na  ç›kacak.  Hollanda  ile  flimdiye  kadar  7'si  res-
mi  4'ü  özel  olmak  üzere  toplam  11  kez  karfl›  karfl›ya

gelen  Ay-y›ld›zl›  ekibimiz,  bu  karfl›laflmalarda  2  gali-
biyet,  4  beraberlik  al›rken,  5  kez  de  sahadan  yenik
ayr›ld›.  Millilerimiz  bu  karfl›laflmalarda  att›¤›  6  gole
karfl›l›k,  kalesinde  13  gol  gördü.    A  Milli  Tak›m›m›z›n,
Hollanda  ile  oynad›¤›  maçlar  flöyle...

Hollanda karfl›s›na 12. kez ç›k›yoruz

Tarih/Saat Evsahibi Skor Misafir T. Organizasyon
28.03.2015 .HOLLANDA....1-1....TÜRK‹YE.........AVRUPA fiAMP.2016 GRUP ELEME
15.10.2013.....TÜRK‹YE....0-2....HOLLANDA .....DÜNYA fiAMP.2014 GRUP ELEME
07.09.2012 .HOLLANDA....2-0....TÜRK‹YE.........DÜNYA fiAMP.2014 GRUP ELEME
17.11.2010 .HOLLANDA....1-0....TÜRK‹YE.........ÖZEL MAÇ
28.02.2001 .HOLLANDA....0-0....TÜRK‹YE.........ÖZEL MAÇ
11.10.1997 .HOLLANDA....0-0....TÜRK‹YE.........DÜNYA fiAMP. 1998 GRUP ELEME
02.04.1997.....TÜRK‹YE....1-0....HOLLANDA .....DÜNYA fiAMP. 1998 GRUP ELEME
24.02.1993 .HOLLANDA....3-1....TÜRK‹YE.........DÜNYA fiAMP. 1994 GRUP ELEME
16.12.1992.....TÜRK‹YE....1-3....HOLLANDA ....DÜNYA fiAMP. 1994 GRUP ELEME
10.05.1959.....TÜRK‹YE....0-0....HOLLANDA .....ÖZEL MAÇ
04.05.1958 .HOLLANDA....1-2....TÜRK‹YE.........ÖZEL MAÇ

ÖMER
ALTAY

FAT‹H Terim patronaj›ndaki A Milli Fut-
bol Tak›m›m›z, Konya Büyükflehir Torku
Stad›'nda ikinci mücadelesini Hollanda kar-
fl›s›nda verecek. Amsterdam'daki ilk maçta

Burak'›n harika golüyle öne geçen Türkiye
galibiyete çok yak›nken, Sneijder'in son da-
kikalardaki golüne engel olamam›fl ve maç
1-1 berabere bitmiflti.  

A Milli Tak›m›m›z, 
Brezilya 2014 Dünya Kupas› 

3.'sü rakibi ile çetin bir
mücadele yapacak..

BAfiKAN RECEP ÇINAR
“Bugün hepimiz Ay-Y›ld›zl›

formay› giyece¤iz”

KONYA Torku  Arena'da  evsahipli¤i-
ni  yapaca¤›m›z  Letonya  ve  Hollanda

A  milli  maçlar›n›n  organizasyonunda,
Konya  Büyükflehir  Belediyesi,  flehrin
spor  dinamiklerinin  yan›s›ra  TSYD  Konya
fiubesi  yönetimi  de  tüm  birimleriyle  ça-
l›flmalara  kat›ld›.  Baflkan  Recep  Ç›nar,

"Belediyemiz,  TFF,  TSYD  Genel  Merkezi  ile
birlikte  koordineli  hizmetin  içinde  yeral-
d›k.  A  Milli  Tak›m›m›z›n  flehrimizdeki  ilk
maçlar›nda,  yerli  ve  yabanc›  spor  yazar-
lar›  ve  foto  muhabirlerinin  rahat  çal›flma-
s›  için  tüm  haz›rl›klar›m›z›  yapt›k.  Milli  ta-
k›m›m›za  baflar›lar  diliyoruz"  dedi.  

'Sneijder, Kuyt
ve Van Persie gibi
y›ld›zlar›n› Süper

Lig'imize katt›¤›m›z
dünya devi Hollanda

önünde, Ay-Y›ld›zl› futbol
delikanl›lar›m›zdan

3. galibiyeti Konya'da
kazanmalar›n›

istiyoruz.'

Konya'n›n Ay-Y›ld›zl› Tak›m›m›za 
arma¤an etti¤i milli kramponlar
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