6

SPORT‹F

www.spormeydani.org
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FAT‹H TER‹M
Kimseden korkmay›z
k›ma gösterdi¤i bu büyük ilgi,
tüm Türkiye'nin büyük takdir ve
övgüsünü kazand›.

TÜRK‹YE 3 - 0 HOLLANDA

Grubu'ndaki hayati maçta Hollanda'y› 3-0 yenerek muhteﬂem
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lenmiﬂli¤i karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›na
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TEKN‹K D‹REKTÖR: Danny Blin
TFF'nin EURO 2016 yo85)
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SARI KARTLAR: Arda, Hakan
Letonya
ile Hollanda s›navlada)
Persie, Van der Wiel (Hollan
r›n› geçen sene yap›lan Konya Büyükﬂehir Torku Arena Stad›'nda oynama karar› almas› ola¤anüstü bir geliﬂmeydi. 92 y›ll›k bir
hasretin ard›ndan, Konya'ya tarihinde ilk kez milli maç verilmesi
karar›n›n ne kadar do¤ru oldu¤u
önce Letonya ve ard›ndan Hollanda maçlar›nda kabul gördü.
Bir çift milli maçta, 42 bin kiﬂilik statta tek bir boﬂ koltuk dahi
yoktu. 90 dakika boyunca verilen
ola¤anüstü destek, “‹ﬂte milli tak›m taraftar› bu” dedirtti. Letonya
maç›ndaki Selçuk'un 700. milli
golü ve Hollanda kalesinde üç
muhteﬂem golün sesleri, Sille'nin
yamac›ndan tüm Türkiye'ye yank›land›. Konya halk›n›n milli ta-

PERDEY‹ O⁄UZHAN AÇTI,
ARDA YILDIZLAﬁTI,
BURAK KAPATTI
Ay-y›ld›zl› ekibimiz 8'de perdeyi açan golü att›. Arda, O¤uzhan'›
gördü, önüne yuvarlad›. O¤uzhan
topla rakip kaleye ilerlerken tribünler ve TV baﬂ›ndaki milyonlar
aya¤a kalkt›. O¤uzhan kaleciyle
karﬂ› karﬂ›yayd›, topu sa¤a çekti,
kaleci aç›ld›. O¤uzhan topun dibine vurdu, meﬂin yuvarlak kalecinin üstünden aﬂt› ve goooool...
Türkiye 1-0 öndeydi. Türkiye
ayaktayd›, milyonlar sarmaﬂ dolaﬂ
olmuﬂtu. Sonra 26'da yine Arda
ç›kt› sahneye. Topu kapt›, sürdü,
çaprazdan vurdu ve ikinci kez goooool diye sevinç ç›¤l›klar› att›k.
85'te bu kez Caner solda topla
buluﬂtu. Rakibini geçti, ceza
alan›na z›pk›n gibi dald›. Boﬂtaki
Burak'a verdi. Burak affeder mi?
Affetmedi tabii. Döndü, vurdu,
topu tavana ast›: 3-0. Bu zaferle birlikte milli tak›m›m›z
grupta 12 puanla Hollanda'n›n üzerine ç›k›p üçüncü s›raya yerleﬂti. Kalan iki
maç›m›zda 4 puan al›rsak
üçüncü olaca¤›z ve Avrupa ﬁampiyonas›'na gitmek için play-off oynama
hakk› kazanaca¤›z.

Savunma
baflar›l› ifl ç›kard›
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“Konya halk›n› tebrik ediyorum,
destekleri çok de¤erliydi”

“C‹DD‹YET‹N‹Z‹ KORUYUN”

Potansiyelinizi sahaya yans›tt›¤›n›zda neler yapabilece¤inizi görüyorsunuz. Sizden bekledi¤im ve istedi¤im gücünüzü, yetene¤inizi hep bu flekilde sahaya yans›tman›z. Siz
böyle oynay›n, skor gelmese de önemli de¤il, ben gö¤üslerim içiniz rahat olsun. Bundan sonra da ciddiyetinizi kaybetmeyin, kulüplerinizde iyi çal›fl›n. fiu anla yetinmeyin ki kendinizi gelifltirin. Yar›fl›n›z kendinizle olsun. Mücadele bitmeden, yenilgiyi kabullenmeyin. Bu ifli sonuna kadar kovalamak bizim karakterimizde

Türkiye karfl›s›nda
k›rm›z›ya boyand›
k

HOLLANDA oyunun son bölümlerinde gol bulmak ad›na saham›za
yerleflti. Savunma olarak da Millilerimiz Konya'daki milli maç akflam›nda baflar›l› bir ifl ç›kard›. Portakal'lar bulduklar› pozisyonlar› gole
çeviremedi. Danny Blind, skoru çevirebilmek ad›na Promes'i de oyuna ald›. Ülkemizde forma giyen Sneijder ve Van Persie de etkisiz bir
oyun sergilediler. Bayer Leverkusen formas› ile harikalar yaratan Hakan Çalhano¤lu, Letonya maç›nda oldu¤u gibi Hollanda maç›nda da
etkisiz bir görüntü sergiledi. Y›ld›z futbolcu, 65. dakikada yerini Mehmet Topal'a b›rakt›.Maç›n 57. dakikas›nda 1 gol ve 1 asistle maç›n y›ld›z› olan Arda Turan sakatland›. Maça devam edemeyen y›ld›z futbolcu yerini Volkan fien'e b›rakt›.

Portakallar’›
eski dost y›kt›!

TÜRK‹YE Futbol Direktörü Fatih Terim, Letonya beraberli¤inden sonra çok elefltirildiklerini ancak Hollanda galibiyetiyle kara bulutlar› da¤›tt›klar›n› beRakkipleeree:
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ur.
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le gelen Hollanda galibiyeti sonras›
oyuncular›n› kutlad›. Soyunma odas›na girdi¤inde alk›fllarla
karfl›lanan "‹mparator" lakapl› hoca ö¤rencilerine seslendi.
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De Telegraaf Gaze
tesi en çarp›c› bafll›
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¤›
' ol
lindi¤ini "Tüürkkiye k arak bilinen tak›mlar›n›n sahadan siarflfl›s›nda k›rm›z›ya
boyandd›kk" ifadeler
duyurdu. Haberde
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a
ile berabere kalmas
n›n moral bozuklu¤u
›nu farkl› Hollanda ga
libiyetiyle üzerinden att›¤› yaz›ld›.
‹ngiliz The Guardian
, "Ardda Turan'›n
goolüü Tüürkkiye'ye
grupta
"Kalan maççlardda ar ilhham verddi"" yazarken,
t›kk Hollandda'ya muc
cize laz›m" denildi. ‹sveç
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Milliler'in galibiyeti büyük yank›
uyand›rd›... 'Türkiye Hollanda'y› ezdi’
AY-YILDIZLILARIN Euro 2016 elemelerinde Hollanda'y› 3-0'l›k skorla geçti¤i
maç, Avrupa bas›n›nda genifl yank› uyand›rd›. Milliler'in Torku Arena'da; O¤uzhan
Özyakup, Arda Turan ve Burak Y›lmaz'›n
att›¤› gollerle devirdi¤i Portakallar için en
sert yorum Hollanda bas›n›ndan geldi.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden
Telegraaf'›n internet sitesinde yap›lan
haberde, farkl› ma¤lubiyet için, 'fiafl›rt›c›' bafll›¤› at›l›rken; haberin içinde
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“Holllanda''n››n 1. oll
bir maçt›. Milli formay› giymek tarif edilecek bir duygu de¤il. Fatih hocaya
de itirafta bulundu: da ille çeekiflfleecee¤imizzi düan
teflekkür ediyorum. Güvenini bofla ç›karmad›¤›m için gururluyum. Konya
için Tüürkiyye ve ‹zl
le et-Tüürkllerle mücade
.
um
d
halk›n› tebrik ediyorum, destekleri çok de¤erliydi. ‹flimiz zora girince daha
r
flflüünüüyor
dum, flflimdi
baflar›l› oluyoruz. Çok yetenekli futbolcular›m›z var. Hem saha, hem de arkamekten korkuyorr
huzurrluyyum.””
dafll›k anlam›nda kaliteli bir ortam var. Avrupa fiampiyonas›'na gidece¤imize
inanc›m›z tam. Beklenen, özlenen baflar›lar› geri getirece¤iz" diye konufltu.

ise, “Türkiye karfl›s›nda k›rm›z›ya boyand›k. Hollanda'ya art›k mucize laz›m”
yorumu yap›ld›.
Konuyla ilgili olarak ‹ngiltere'de yay›n yapan Daily Mail ise, “Depay ve Van
Persie'li Hollanda tehlike hatt›nda. Euro
2016 umutlar› zora giriyor” ifadelerini
kulland›. Ada'n›n bir di¤er köklü gazetesi The Guardian da tarihi zaferi “Arda
Turan'›n golü Türkiye'ye grupta ilham
verdi” sözleriyle duyurdu.

Letonya'da yay›n yapan DELF‹ ise,
Türkiye'nin Letonya'ya karfl› iki maç›nda
alt›n de¤erinde puanlar kaybetti¤ini ancak Hollanda karfl›s›nda toparland›¤›n›
yazd›. Konuyla ilgili olarak en a¤›r yorum ise ‹sveç'te yay›n yapan Aftonbladet'ten geldi. Bu internet sitesinden
yap›lan paylafl›mda maçla ilgili olarak,
“Türkiye, Hollanda'y› ezdi” bafll›¤› at›ld›.
Öte yandan Expressen gazetesi ise,
“Hollanda fiyaskosu” sözlerini kulland›.

Hollanda
karfl›s›nda
18 y›l sonra
gelen zafer
KONYA’DAK‹ 3-0'l›k zaferle Hollanda'ya karfl› flanss›zl›¤›m›z› k›rd›k.
Portakallara karfl› son galibiyetini
1997'de 1-0'l›k skorla alan millilerimiz, 18 y›l sonra fleytan›n baca¤›n›
k›rd›. Son 6 maçta Hollanda'ya sadece 1 gol atabilen ay-y›ld›zl›lar,
dünkü 90 dakikaya üç gol birden
s›¤d›rd›. Hollanda resmi maçlarda
en son 1996'da ‹ngiltere'den 3 fark
(4-1) yemiflti. A Milli Tak›m›m›z Avrupa'n›n dev tak›mlar› karfl›s›nda
tam 1998'den beri galibiyet yaflayam›yordu. 1998'de son 'büyük zaferi' Bursa'da Almanya önünde alm›flt›k. 6 Eylül 2015 günü Konya'da,
bir baflka dev Hollanda'y› yenmeyi
baflard›k.

“Bravo Arda,
harikayd›n”
BARCELONA Teknik Direktörü
Luis Enrique, Hollanda maç› sonras›
Milli Tak›m'›n kaptan›n› tebrik etti:
"Müthifl oynad›n". Türk Milli Tak›m›'n›n büyük y›ld›z› Arda Turan,
Barcelona'ya transfer olarak gö¤sümüzü bir kez daha kabartm›flt›.
Katalan devinin cezas› nedeniyle 6
ay forma giyemeyecek olan Arda'y›
yeni hocas› Luis Enrique Milli maçlarda yak›ndan takip etti. Letonya
karfl›laflmas› sonras›, Arda'n›n oyunun çok be¤endi¤ini söyleyen Enrique, Hollanda mücadelesinin ard›ndan Arda ile görüfltü ve "Golün de
güzeldi ama ben asistini çok be¤endim. Harika oynad›n. Seni ve ülkeni
tebrik ediyorum" dedi.

