
M‹LL‹LER muhtemel üçüncüler
aras›nda flu an 8. durumda. Kalan
maçlar oynand›kça s›ralama tama-
men de¤iflebilir ancak mevcut du-
rumda Türkiye play-off'lara kalma-
y› baflar›rsa kuraya seri bafl› ola-
rak giremeyecek. Bu da Estonya,
Arnavutluk, ‹srail yerine nispeten
daha güçlü Ukrayna, Rusya, Maca-
ristan, ‹rlanda gibi tak›mlarla efl-
leflmemiz anlam›na geliyor.

Muhtemel
rakipler güçlü

TÜRK‹YE Futbol Federasyonu'ndan
yap›lan aç›klamaya göre, 2016 Avrupa
fiampiyonas› Elemeleri A Grubu'nda
Türkiye ile ‹zlanda aras›ndaki son kar-
fl›laflma, 13 Ekim Sal› günü saat 21.45'te
Konya Büyükflehir Torku Arena'da oy-
nanacak. Grubundaki son iki maç›nda
rakiplerini Konya'da konuk eden milli
tak›m, Letonya ile 1-1 berabere kal›r-
ken, Hollanda'y› 3-0 yenerek, play-off
için önemli bir ad›m atm›flt›. Stadda ya-
flanan ola¤anüstü milli atmosfer, Kon-
ya halk›n›n tak›ma benzeri görülmemifl
deste¤i ve Türk Spor Kamuoyu'nun ge-
nel iste¤i verilen kararda etken oldu. 

‹zlanda maç› da 
Konya'ya verildi
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A M‹LL‹ Tak›m›-
m›z, EURO 2016 Ele-
meleri'nde Konya'da ko-
nuk etti¤i Letonya ile 1-1 bera-
bere kald›. Millilerimiz, say›s›z gol
f›rsat›ndan yararlanamad›¤› maçta
77'de Selçuk'la öne geçti. 91 y›ld›r
yenemedi¤imiz Letonya, 91'de bul-
du¤u golle umutlar›m›z› y›kt›. 

A Milli Futbol Tak›m›m›z, 2016
Avrupa fiampiyonas› Elemeleri A
Grubu'ndaki 7. maç›nda Letonya
ile karfl›laflt›. Konya'daki Büyükfle-
hir Torku Arena'da oynanan ve
ölüp ölüp dirildi¤imiz mücadelede
Millilerimiz, 91 y›ld›r yenemedi¤i
Letonya ile 1-1 berabere kald›.

Maça iyi bafllayan Türkiye, ilk
dakikalardan itibaren orta alanda
kontrolü elinde geçirdi oyunu ra-
kip sahaya y›kt›. Millilerimiz, Ha-
kan Çalhano¤lu'nun araya att›¤› et-
kili paslarla gol pozisyonlara girdi.
‹lk devrede Volkan fien ile 3, Burak

Y›lmaz ile de bir ta-
ne çok net f›rsattan ya-

rarlanamayan A Milliler,
devreye golsüz girdi.

HAKAN BALTA ‹PTEN ALDI
‹kinci yar›ya da ayn› bask›l›

oyunla bafllayan Türkiye, rakip ka-
leye adeta nefes ald›rmad›. Sa¤l›
sollu ataklarla sald›ran Milliler,
Ozan Tufan ve Hakan Çalhano¤lu
ile yine gollük pozisyonlara girdi
ancak beklenen gol gelmedi. Raki-
bimiz Letonya ise kontrataklarla
pozisyon ararken, Hakan Balta'n›n
çizgiden ç›kard›¤› top A Milli Ta-
k›m'› ipten ald›.

SELÇUK'UN TAR‹H‹ GOLÜ
Ve dakikalarca

bekledi¤imiz gol
77'de geldi. Ar-

da Turan'›n pas›yla kaleyi cephe-
den gören bir noktada topla bulu-
flan Selçuk ‹nan, ceza sahas› d›fl›n-
dan sa¤ aya¤›yla harika bir vurufl
ç›kard› ve kaleci Vanins'i avlayarak
tak›m›m›z› 1-0 öne geçirirken, 700.
milli golümüze de imzas›n› att›.

SABALA UMUTLARI YIKTI
Konya'da umutlar›m›z› y›kan

gol ise 90+1. dakikada geldi. Ceza
sahas›na do¤ru at›lan uzun topta
Visnakovs kafayla topu Sabala'ya
indirdi. Sabala, ceza alan› d›fl›ndan
yapt›¤› düzgün vuruflla topu a¤lar›-
m›za gönderdi ve Milli Tak›m'› 3
puandan etti. A Milli Tak›m›m›z,
Hollanda'n›n ‹zlanda'ya yenildi¤i
gecede galibiyete ulaflamayarak
ikincilik yolunda büyük bir f›rsat›
tepti. Türkiye, bu beraberlikle 9
puanla 4. s›rada yer al›rken, Leton-
ya ise 4 puanla 5. s›rada kald›.

Konya'daki maçta Türkiye,
say›s›z pozisyonlara

girerken, 77. dakikada 
sahneye ç›kan Selçuk ‹nan, 
ceza sahas› d›fl›ndan att›¤› 
klas golle tribünleri aya¤a 

kald›rd›. Ancak 91. 
dakikada kalemizde

yaflanan golle 3 puan›
elimizden düflürdük.
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SSeellççuukk  iimmzzaall››
77. dakikada fileleri havaland›ran Selçuk,

Milli Tak›m›n 92 y›ll›k tarihinde yapt›¤› 527. maçta

700. golünü atan futbolcu olarak kay›tlarda yerini

ald›. ‹flte tarihi gollerimiz: 1. GOL: Zeki R›za Sporel

(1923), 100. GOL: Mustafa Ertan (1954), 200. GOL:

Osman Arpac›o¤lu (1973), 300. GOL: U¤ur

Tütüneker (1991), 400. GOL: Sergen Yalç›n

(1999), 500. GOL: Fatih Tekke

(2004), 600. GOL: Arda

Turan (2009).

TÜRK‹YE Futbol  Direktörü  Fatih  Te-
rim,  Letonya  beraberli¤inin  ard›ndan
futbolcular›n›  hayati  Hollanda  maç›na
motive  etmek  için  kollar›  s›vad›  ve  se-
rinkanl›l›¤›n›n  mükafat›n›  gördü.

Konya'daki  maçtaki  performanslar›
nedeniyle  öncelikle  oyuncular›n›  dün-
kü  çal›flma  öncesi  etraf›na  toplayarak
kutlayan  Terim,  “Muhteflem  oynad›-

n›z.  Ancak  eksi¤iniz  çerçeveyi  bu-
lamamak”  dedi  ve  flöyle  devam

etti:  “Hollanda  maç›  bizim  için
büyük  flans.  Grup'ta  iddiam›z›
sürdürmek  için  3  puaan
mecburuz.  Letonya  karfl›-
s›ndaki  futbolumuzu  daha
da  gelifltirmeliyiz  ve  Hollan-
da  önünde  bunu  daha  da  zir-

veye  ç›karmal›y›z.  Kazanaca-
¤›z.  Ben  buna  inan›yorum.  Ar-

kam›zda  muhteflem  bir  destek
var.  Türk  futbolcusu  zoru  baflar›r.

Sakin,  ak›ll›,  sab›rl›  oynamal›y›z.”  

TÜRK‹YE  1 - 1 LETONYA

STAT: Konya Büyükflehir Torku Arena

HAKEMLER: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöb-

lom (‹sveç)
TÜRK‹YE: Volkan Babacan, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Hakan Balta,

Caner Erkin, Selçuk ‹nan, Hakan Çalhano¤lu, Arda Turan, Gökhan

Töre (Dk. 58 fiener Özbayrakl›), Volkan fien (Dk. 55 Umut Bulut),

Burak Y›lmaz (Dk. 83 Mehmet Topal)

LETONYA: Vanins, Gabovs, Dubra, Jagodinskis, Maksimenko, Ta-

rasovs, Laizans (Dk. 81 Eduards Visnakovs), Rakels, Cauna (Dk. 60

Zjuzins), Visnakovs, Karasausks (Dk. 85 Sabala)

GOLLER: Dk. 77 Selçuk ‹nan (Türkiye), Dk. 90+1 Sabala (Letonya)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Tarasovs, Dk. 34 Vanins, Dk. 90 Sabala, Dk.

90+1 Eduards Visnakovs (Letonya), Dk. 32 Ozan Tufan (Türkiye)

ARDA’YI 3 Eylül 2015 gecesi Konya'da oynanan maçta yak›n-
dan takip eden sadece Türkler de¤ildi. ‹spanyol bas›n›n gözü de
milli oyuncumuzun üstündeydi. Barcelona'n›n transfer ya-
sa¤› nedeniyle ocak ay›na kadar bu kulübün formas›n› gi-
yemeyecek olan Arda, Letonya karfl›s›ndaki futboluyla ‹s-
panyollar'› kendine hayran b›rakt›. El Mundo Deportivo Ga-
zetesi, “Arda'n›n  parlak  dönüflü.  Barcelona  ocak  ay›na  ka-
dar  Arda  Turan'dan  yararlanamayacak  ama  Katalanlar,  Leton-
ya  karfl›s›nda  onun  kalitesini  bir  kez  daha  gördü” ifadelerini kul-
land›. Diairo Sport ise y›ld›z oyuncumuzla ilgili olarak, “Arda  Tu-
ran  3  ay  sonra  geri  döndü,  orta  sahada  tak›m›na  önemli  katk›lar-
da  bulundu”  yorumunu yapt›. Marca ve AS Gazeteleri de Arda'n›n
çabalar›n›n Türkiye'yi kurtarmaya yetmedi¤ini yazd›.

‹spanyollar 
Arda'ya 
hayran kald›

Terim:  Tek  fley
istiyorum,

çerçeveyi  bulun
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Türkiye, rakibini resmi karfl›laflmalarda yineyenemedi. Daha önceki 3 resmi maçtan birindeyenilen ve ikisinde berabere kalan A Milliler, TorkuArena'daki 4'üncü randevuda yine 1 puanla yetin-di. ‹ki ülke aras›nda yap›lan iki özel maçtan isebirini Türkiye kazand›, biri de berabere so-nuçland›. Türkiye ayr›ca, 22 Haziran1924'te yap›lan ve 3-1 kazand›¤› özelmaçtan bu yana Letonya'y› 91y›ld›r yenemiyor.

TÜRK‹YE Futbol Federasyonu'ndan, A Milli Tak›m'›n 2016 Avru-
pa fiampiyonas› elemelerinde Letonya ve Hollanda ile yapt›¤› maç-
lara ev sahipli¤i yapan Konya'ya ve Milli Tak›m› yürekten destek-
leyen  futbolseverlere teflekkür mesaj› geldi.

TFF'den konuyla ilgili olarak yap›lan aç›klamada, “Konya  flehri-
miz,  milli  tak›m›m›z›n  kampa  girdi¤i  ilk  günden,  ayr›ld›¤›m›z  gece-
ye  kadar  mükemmel  bir  ev  sahipli¤iyle  bizleri  a¤›rlam›fl,  özlenen
sonuçlara  ulafl›lmas›nda  itici  bir güç  olmufltur”  denildi.

TFF’den Konya’ya teflekkür

GOLTÜRKLER, Letonya'y› konuk etti¤i 2016 Avrupa fiampiyo-
nas› Elemeleri'nde ilk kez Konya'da sahaya ç›kt›. Konyal› futbol-
severler karfl›laflmaya büyük ilgi gösterirken, Konya Büyükflehir
Torku Arena tribünlerinin tamam›na yak›n› doldu. Türkiye-Leton-
ya maç›yla görücüye ç›kan Konya Büyükflehir Torku Arena, ilk
milli maçta bafltan bafla k›rm›z›-beyaza büründü. 

42 B‹N BAYRAKLI GÖRSEL fiÖLEN
Konya Büyükflehir Torku Arena'y› çevreleyen tribünler

Türk bayraklar›yla süslenirken, stada 5 metre eninde 8 metre
yüksekli¤inde 60 bayrak as›ld›. Statta ayr›ca gelen seyirciler
için de koltuklara 40 bin bayrak b›rak›ld›. Stad›n d›flar›s›ndaki
ayd›nlatma direklerinde ise 3 metre eninde 5 metre yüksek-
li¤inde 50 bayrak kullan›ld›.

Konya Torku Arena’da 
tarihi atmosfer


