
HOLLANDA’YI 3-0'l›k skorla deviren A Milli Tak›m'da kaleci Volkan
Babacan aç›klamalar yapt›. Konya'daki müsabaka sonras› demeç veren
Ay-Y›ld›zl› eldiven, "Çok güzel haz›rland›¤›m›z, çok iyi motive oldu¤umuz
bir maçt›. Milli formay› giymek tarif edilecek bir duygu de¤il. Fatih hocaya
teflekkür ediyorum. Güvenini bofla ç›karmad›¤›m için gururluyum. Konya
halk›n› tebrik ediyorum, destekleri çok de¤erliydi. ‹flimiz zora girince daha
baflar›l› oluyoruz. Çok yetenekli futbolcular›m›z var. Hem saha, hem de arka-
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.

TÜRK‹YE  Futbol  Direktörü  Fatih  Terim,  Letonya  beraber-
li¤inden  sonra  çok  elefltirildiklerini  ancak  Hollanda  galibiye-

tiyle  kara  bulutlar›  da¤›tt›klar›n›  be-
lirtti.  Tecrübeli  çal›flt›r›c›  üçüncülük
koltu¤una  oturarak  dizginlerin  art›k
kendilerinde  oldu¤unu  vurgulayarak
flu  mesaj›  verdi:  "Bu  ifl  daha  bitmedi.
Biz  yolumuza  devam  edece¤iz.  Bun-

dan  sonra  kimseden  korkmam›za  ge-
rek  yok.  ‹stedi¤imizi  ald›k.  Kalan  2
maç›  da  kazan›p  playoff'lardan  da  ol-
sa  Avrupa  fiampiyonas›'na  kat›laca-
¤›z."  Terim,  etkileyici  futbol  ve  3  gol-
le  gelen  Hollanda  galibiyeti  sonras›

oyuncular›n›  kutlad›.  Soyunma  odas›na  girdi¤inde  alk›fllarla
karfl›lanan  "‹mparator"  lakapl›  hoca  ö¤rencilerine  seslendi.  

““CC‹‹DDDD‹‹YYEETT‹‹NN‹‹ZZ‹‹  KKOORRUUYYUUNN””
Potansiyelinizi  sahaya  yans›tt›¤›n›zda  neler  yapabilece-

¤inizi  görüyorsunuz.  Sizden  bekledi¤im  ve  istedi¤im  gücü-
nüzü,  yetene¤inizi  hep  bu  flekilde  sahaya  yans›tman›z.  Siz
böyle  oynay›n,  skor  gelmese  de  önemli  de¤il,  ben  gö¤üsle-
rim  içiniz  rahat  olsun.  Bundan  sonra  da  ciddiyetinizi  kaybet-
meyin,  kulüplerinizde  iyi  çal›fl›n.  fiu  anla  yetinmeyin  ki  ken-
dinizi  gelifltirin.  Yar›fl›n›z  kendinizle  olsun.  Mücadele  bit-
meden,  yenilgiyi  kabullenmeyin.  Bu  ifli  sonuna  kadar  kovala-

mak  bizim  karakterimizde

Rakkiipleeree::
‹‹sstteedii¤iimmiizz  ald››kk,,

kkoorkkmmadan  
yyoolummuzza  deevvamm

eedeeccee¤iizz......

Oyyuncculara::
Karakktteeriimmiizz

bbeelliidiir,,  mmüccadeelee

eettmmeedeen  yyeeniilggii
yyookkttur..
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A M‹LL‹ Tak›m›m›z, 2016 Av-
rupa fiampiyonas› Elemeleri A
Grubu'ndaki hayati maçta Hol-
landa'y› 3-0 yenerek muhteflem
bir zafere imza att›. Konya Tor-
ku Arena'n›n tribünlerini t›k-
l›m t›kl›m dolduran 42 bin ta-
raftar›n benzeri görülmemifl,
ola¤anüstü deste¤ini arkas›na
alan Goltürkler, dünya markas›
Hollanda'y› da¤›tt›. Zafere
inanm›fl futbolcular›m›z›n h›r-
s›, yetene¤i, kararl›l›¤›, kenet-
lenmiflli¤i karfl›s›nda flaflk›na
dönen Hollanda çaresizlikten
hiçbir fley yapamad›. 

TFF'nin EURO 2016 yo-
lundaki en kritik maçlar olan
Letonya ile Hollanda s›navla-
r›n› geçen sene yap›lan Kon-

ya Büyükflehir Torku Arena Sta-
d›'nda oynama karar› almas› ola¤a-
nüstü bir geliflmeydi. 92 y›ll›k bir
hasretin ard›ndan, Konya'ya tari-
hinde ilk kez milli maç verilmesi
karar›n›n ne kadar do¤ru oldu¤u
önce Letonya ve ard›ndan Hollan-
da maçlar›nda kabul gördü. 

Bir çift milli maçta, 42 bin kifli-
lik statta tek bir bofl koltuk dahi
yoktu. 90 dakika boyunca verilen
ola¤anüstü destek, “‹flte milli ta-
k›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 yan-
k›land›. Konya halk›n›n milli ta-

k›ma gösterdi¤i bu büyük ilgi,
tüm Türkiye'nin büyük takdir ve
övgüsünü kazand›.

PERDEY‹ O⁄UZHAN AÇTI,
ARDA YILDIZLAfiTI, 

BURAK KAPATTI
Ay-y›ld›zl› ekibimiz 8'de perde-

yi açan golü att›. Arda, O¤uzhan'›
gördü, önüne yuvarlad›. O¤uzhan
topla rakip kaleye ilerlerken tri-
bünler ve TV bafl›ndaki milyonlar
aya¤a kalkt›. O¤uzhan kaleciyle
karfl› karfl›yayd›, topu sa¤a çekti,
kaleci aç›ld›. O¤uzhan topun dibi-
ne vurdu, meflin yuvarlak kaleci-
nin 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 go-
ooool 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 zafer-
le birlikte milli tak›m›m›z
grupta 12 puanla Hollan-
da'n›n üzerine ç›k›p üçün-
cü s›raya yerleflti. Kalan iki
maç›m›zda 4 puan al›rsak
üçüncü olaca¤›z ve Av-
rupa fiampiyonas›'na git-
mek için play-off oynama
hakk› kazanaca¤›z.

KONYA’DAK‹ 3-0'l›k zaferle Hol-
landa'ya karfl› flanss›zl›¤›m›z› k›rd›k.
Portakallara karfl› son galibiyetini
1997'de 1-0'l›k skorla alan millileri-
miz, 18 y›l sonra fleytan›n baca¤›n›
k›rd›. Son 6 maçta Hollanda'ya sa-
dece 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 Av-
rupa'n›n dev tak›mlar› karfl›s›nda
tam 1998'den beri galibiyet yafla-
yam›yordu. 1998'de son 'büyük za-
feri' Bursa'da Almanya önünde al-
m›flt›k. 6 Eylül 2015 günü Konya'da,
bir baflka dev Hollanda'y› yenmeyi
baflard›k.

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 maç-
larda yak›ndan takip etti. Letonya
karfl›laflmas› sonras›, Arda'n›n oyu-
nun çok be¤endi¤ini söyleyen Enri-
que, Hollanda mücadelesinin ard›n-
dan Arda ile görüfltü ve "Golün  de
güzeldi  ama  ben  asistini  çok  be¤en-
dim.  Harika  oynad›n.  Seni  ve  ülkeni
tebrik  ediyorum"  dedi.

“Bravo Arda,
harikayd›n”

TÜRK‹YE  3 - 0 HOLLANDA

STAT: Konya Büyükflehir

HAKEMLER: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto Diaz 

TÜRK‹YE: Volkan Babacan, fiener Özbayrakl›, Hakan Balta, Serdar Aziz,

Hakan Çalhano¤lu (Mehmet Topal dk. 65), O¤uzhan Özyakup (Olcay fia-

han dk. 83), Selçuk ‹nan, Arda Turan (Volkan fien dk. 57), Ozan Tufan, Ca-

ner Erkin, Burak Y›lmaz

YEDEKLER: Onur K›vrak, Mert Günok, Emre Tafldemir, Ersan Gülüm, Alper

Potuk, Gökhan Töre, Mehmet Ekici, Umut Bulut, Batuhan Karadeniz

TEKN‹K D‹REKTÖR: Fatih Terim

HOLLANDA: Cillessen, Van der Wiel, De Vrij (Wijnaldum dk. 46), Bruma,

Riedewald, Blind (De Jong dk. 74 ), Klaassen, Sneijder, Depay, Van Per-

sie, Narsingh (Promes dk. 69)

YEDEKLER: Zoet, Krul, Tete, Van Dijk, Kongolo, Anita, Afellay, Huntelaar, Lens

TEKN‹K D‹REKTÖR: Danny Blind

GOLLER: O¤uzhan Özyakup (dk. 7), Arda (dk. 27), Burak (dk. 85)

SARI KARTLAR: Arda, Hakan Balta, fiener, O¤uzhan, Ozan (Türkiye), Van

Persie, Van der Wiel (Hollanda)

Ay-Y›ld›zl› ekibimiz Konya'da
dünya devi Hollanda'y› 
çimlere gömdü. Efsane 
galibiyetin harika gollerini
O¤uzhan, Arda ve Burak 
att›, Millilerimiz grupta 
3. s›raya ç›kt›.

TTüürrkkiiyyee  kkaarrflfl››ss››nnddaa
kk››rrmm››zz››yyaa  bbooyyaanndd››kkAY-YILDIZLILARIN, Hollanda zaferi d›fl bas›nda dagenifl yank› buldu. De Telegraaf Gazetesi en çarp›c› bafll›¤›atarken 'Turunccular' olarak bilinen tak›mlar›n›n sahadan si-lindi¤ini ""Tüürkkiye  kkarflfl›s›ndda  kk›rm›z›ya  bbooyandd›kk"" ifadeleriyleduyurdu. Haberde Türkiye'nin Letonya ile berabere kalmas›-n›n moral bozuklu¤unu farkl› Hollanda galibiyetiyle üzerin-den att›¤› yaz›ld›. ‹ngiliz The Guardian, ""AArdda  Turan'›ngoolüü  Tüürkkiye'ye  grupta  ilhham  verddi"" yazarken, ""KKalan  maççlardda  art›kk  HHoollandda'ya  muccize  la-z›m"" denildi. ‹sveç'in Aftonbladet Gaze-tesi de Türkiye'nin Hollanda'y›ezdi¤ini yazd›.

Hollanda
karfl›s›nda
18 y›l sonra 
gelen zafer

AY-YILDIZLILARIN Euro  2016  elemele-
rinde  Hollanda'y›  3-0'l›k  skorla  geçti¤i
maç,  Avrupa  bas›n›nda  genifl  yank›  uyan-
d›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›r-
t›c›'  bafll›¤›  at›l›rken;  haberin  içinde

ise,  “Türkiye  karfl›s›nda  k›rm›z›ya  bo-
yand›k.  Hollanda'ya  art›k  mucize  laz›m”
yorumu  yap›ld›.  

Konuyla  ilgili  olarak  ‹ngiltere'de  ya-
y›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  gazete-
si  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  an-
cak  Hollanda  karfl›s›nda  toparland›¤›n›
yazd›.  Konuyla  ilgili  olarak  en  a¤›r  yo-
rum  ise  ‹sveç'te  yay›n  yapan  Aftonb-
ladet'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’’NIIN  U117  vvee  U119  ttakk››mmlar››na  kkapttanl››kk  yya-

pan  O¤uzzhhan  ÖÖzzyyakkup,,  Poorttakkallar''››n  kkabbussu  ooldu..  Gool

peerdeessiinii  aççan  O¤uzzhhan,,  mmaçç››n  yy››ld››zzlar››ndan  bbiiriiyydii..

O¤uzzhhan  ÖÖzzyyakkup......  Hoollanda''da  doo¤du,,  Alkk-

mmaar  alttyyap››ss››nda  yyeettiiflflttii..  Poorttakkallar''››n  U117  vvee

U119  mmiillii  ttakk››mmlar››na  kkapttanl››kk  yyaptt››..  Anccakk  da-

hha  ssoonra  kkarar  dee¤iiflflttiirdii,,  ÜÜmmiitt  MMiillii  Takk››mm››''ndan

iittiibbareen  Türkkiiyyee''yyii  sseeççttii,,  Ayy-

Y››ld››zzl››  foormmayyla  mmüccadeelee

eettmmeeyyee  bbaflfllad››..  Dün  akkflflammkkii

mmaçç,,  2222  yyaflfl››ndakkii  ooyyunccu  iiççiin  farkkl››  an-

lammlar  ttaflfl››yyoordu..  Doo¤up  bbüyyüdü¤ü  ülkkeeniin  tta-

kk››mm››na  kkarflfl››  mmüccadeelee  eedeen  O¤uzzhhan,,  Hoollan-

da''n››n  kkabbussu  ooldu..  88..  dakkiikkada  fiileeleerii  hhavvalan-

d››rarakk  ggool  peerdeessiinii  aççtt››..  Ortta  ssahhada  eettkkiilii

bbiir  peerfoormmanss  oorttayya  kkooyyan  ggeençç  yy››ld››zz,,

ggaliibbiiyyeettee  uzzanmmamm››zzda  bbüyyükk  payy  ssahhii-

bbii  ooldu..  Hoollanda  iiççiin  mma¤lubbiiyyeettiin  acc››-

ss››,,  kkeendii  yyeettiiflflttiirdiikkleerii  bbiir  ooyyunccu  ttara-

f››ndan  bboozzgguna  u¤ratt››lmmalar››n››n  eettkkiissiiyy-

lee  bbiir  kkatt  dahha  artttt››..

Portakallar’›
eski dost y›kt›!

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

Savunma 
baflar›l› ifl ç›kard›

DDiipptteenn  zziirrvveeyyee!!
A M‹LL‹ Futbol Tak›m›m›z, geçti¤imiz y›l

bu zamanlarda Avrupa fiampiyonas› elemelerin-

de oynad›¤› iki maç› da kaybetmifl ve kar›flm›flt›. S›-

f›r puanla sonuncu oldu¤umuz dönemin üzerinden 332

gün geçti, sonras›nda oynanan 6 maçta 3 galibiyet, 3 be-

raberlik alarak 3. s›raya kadar yükseldik.

TÜRKLER ZORLU OLURDU

Çekler'in hocas› Pavel Vrba, Avrupa fiampiyonas›'n›

garantiledikleri için mutlu oldu¤unu söyledi. Vrba bir

de itirafta bulundu: ““HHollllandda''n››n  1.  ollaca¤¤››n››,,  22.''llik

için  Tüürrkiyyee  vvee  ‹‹zzllandda  illee  çeekiflfleecee¤¤imizzi  ddüü--

flflüünüüyyorrddum.  Tüürrklleerrllee  müücaddeellee  eet--

meekteen  korrkuyyorrddum,,  flflimddi

huzzurrlluyyum.””

“Konya halk›n› tebrik ediyorum,
destekleri çok de¤erliydi”

Milliler'in galibiyeti büyük yank›
uyand›rd›... 'Türkiye Hollanda'y› ezdi’

FAT‹H TER‹M
Kimseden  korkmay›z


