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 NE YAPTILAR?

  

Kütahyaspor uzun yıllardır profesyonel liglerin değişilmezlerindendi.Hal böyle olunca, bir de
sistemsizlik diz boyu olunca Kütahya'dan gelen giden futbolcunun haddi hesabı
kalmadı.Kısacası kimler geldi kimler geçti.Bu hafta sonu ligler sona erdi ve eskilere şöyle bir göz
atalım..

  

Taylan Ertaç Oran ile başlayalım.Geçen sene Eskişehirspor'dan kiralık gelen 88 doğumlu genç
oyuncu Kütahyaspor'da az forma bulmuş ve Konya Şeker'e attığı tek gol takıma puan
getirmemişti.İçerde 0-0 biten Nazilli maçında net fırsatları kullanamayarak dikkat
çekmişti.Sonuçta gol sıkıntısı çeken Kütahyaspor'a çare olamamıştı.Kuşkusuz ilk deneyiminde
takımının küme düşmesi onu üzmüştü.Bu sezon ise 2.devre gittiği F.Karagümrük'te zaman
zaman şans buldu.Son hafta takımının deplasmanda 2-1 kazandığı maçta ilk golü attı sezonu 2
golle tamamladı ve talihsizlik bu ya Taylan'ın bu seneki takımı da amatör kümeye düştü.

  

MÜMİN AYSEVER..Kayıtlara bakmayın, Mümin'in Kütahyaspor'a geldiğini teyit
edemezsiniz.Çünkü 87 doğumlu golcüyü geçen sene başında Erdi Demir bundan birşey olmaz
diyerek kapının önüne koymuştu.Hem yöneticilere hem hocaya ısrar etmemize rağmen Mümin
konusunda geri adım attıramadık.O Mümin bu sezonu tam 15 golle tamamladı.Geçen sene 1
gol ile amatöre düşen Kütahyaspor taraftarı olarak Mümin'i üzülerek takip ettik.Genç oyuncu
eminim ki gelecek sene daha üst bir ligde daha fazlasını yapacaktır.Yolu açık olsun, Erdi
Demir'e bir kez daha selam olsun...

  

SALİH İZMİR...Geçen yıl hazırlık kampındaki formuyla bizi umutlandırdı.Ama şanssız
sakatlıklardan yakasını kurtaramadı.Ara dönemde, sonumuzu hazırlayacak olan Özgür Polat ile
takas ettik.Salih bu yıl 2.devre müthiş çıkış yakalayıp ligde kalan Küçükköyspor'daydı.Son
maçta takımını ligde bırakan golü attı.Sezonu 6 golle tamamladı.

  

GÜRAY YALÇINKAYA..Bu oyuncuyu Kütahyaspor'u çok yakından takip edenler
hatırlayabilirler..Akif Elçiçeği'ni ara dönemde Denizli Belediye'ye vererek karşılığından Ufuk
Üçerler,Serdar Ergelen ve Muhittin Tekin'i almıştık.İşte bunların yanında Güray'da gelmişti.Ama
beğenmeyip göndermiştik.Güray yükselme grubunda Ankara Demir formasıyla 12 maçta 5 gol
attı.Son Maraş deplasmanında ise 4 gol birden attı.Güray bir orta saha
oyuncusu.Kaçırdıklarımıza bir örnek daha..
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M.BAHADIR ATA..Ara dönemdeki ıska transferlerimizdendi.Bir gram faydasını hatırlamadığımız
gibi takımın düştüğü gece Aydınspor ile kutlamalara katıldığı bile dilden dile dolaştı.Sonuç
olarak olayın aslı nedir bilinmez ama gerçek şu ki Bahadır'ın bu sene formasını giydiği
Orhangazi Gençlerbirliği takımı da seneye amatör kümede mücadele verecek.Bakalım takımları
bir bir amatöre gönderen Bahadır prof. liglerden yeni bir kurban bulabilecek mi?

  

Önder Tiryaki...Yeteneklerini her zaman tartışmaya açtım.Ama kişiliğini kimse
tartışamaz.Kütahyaspor'u ne kadar sevdiğini herkes biliyor.O da bu sene Gebzespor'da
oynadı.Uzun süre yedekti.Son dönemde kaleyi aldı.Sık takım değiştirmediğinden dolayı büyük
olasılıkla seneye de 2.ligde Gebze'de kalacaktır.

  

FATİH YILMAZLAR...Geçen yıl ikinci devrenin ilk maçında tribünden izleyince Kütahyalıların
tepkisini çekmişti.Sonrasında da zaten bir faydasını göremedik.Kafası dağınıktı ve hep aklı
dışardaydı.Bu sene gitti merakını aldı.İlk devre Bulancak'ta 2.devre ise Gebze'de hayal kırıklığı
yarattı.

  

FATİH SERBEST..Yedek kalecimiz Fatih Serbest hırslıydı ama kale yüzü
göremedi.Kütahyaspor düştü.Bu sene de aynı Fatih Aydınspor'un küme düşüşünü kulübesinden
izledi.

  

ATİLLA ÇALIM-OKTAY ARIKAN..Atilla, Ali Nail Durmuş döneminde takımımızda 9 gol
atmıştı.İyi bir pivot santrafordu.Sonrasında oynadığı ekiplerde de iyi sezonlar geçirdi.Bu sene
Orhangazi'de 5 gol attı.Oktay Arıkan ise hafızalarımızda hep kaçırdıklarıyla iz bıraktı.Bu sene
Orhangazi'de biri penaltıdan 2 gol atabildi.

  

HASAN ÖZÇELİK...Geçen yıl ara dönemde almak için uğraştık ama olmadı.Hasan Özçelik bu
sene 3.ligde 21 gol atarak gol kralı oldu.Kaçan balık büyük oldu.

  

BEŞİR TEZER-AHMET YAKAK...Tavşanlı'nın amatörden çıkmasında ve geçen seneki
performansında başrol oyuncularıydı.2.ligde play off'a kalan Denizli Bld'de başarıları
sürdü.Ahmet savunmada 34 maç oynayıp 1 gol atarken Beşir Tezer ard arda sakatlıklar
yaşadı.Ön liberoda görev yapan Beşir buna karşın 15 maça tam 6 gol sığdırdı.
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AZMİ POLAT...Geçen yıl ilk devre Kütahyaspor'un kuşkusuz en iyisiydi.Attıkları,
attırdıkları..Gideceğini her fırsatta söylemesine karşın son maça kadar formasına olan
tutkusu...Gittiği ilk maçta Akhisar formasıyla bize karşı oynayınca elbette biraz tepki gösterdik
ama Azmi'yi her zaman seviyoruz.Bu yıl 2.ligde Akhisar formasıyla 7 gol attı ve bir orta saha
oyuncusunun yapabileceği en büyük katkıyı yaptı.

  

FATİH TÜFEK...Geçen yıl 8 gol atarak en skorerimiz oldu.Altınordu deplasmanında sonumuzu
hazırlayınca gözden düştü.Bu yıl Lig A'ya yükselen Güngören'e transfer oldu.17 maçta forma
buldu golü yok.Kütahyalı ve alt yapımızdan çıkmıştı.Başarılar diliyorum..

  

MUHİTTİN TEKİN...3.ligde müthiş bir çıkış yakaladığımız dönem oda 2 numaralı sağ
bekimizdi.Genç oyuncu öyle bir oynadı ki Kütahyaspor'u yenmek mümkün olmadı.Sağ kanatta
tek başına oynadı.İleri geri hiç durmadı.Zaten o performansı onu Süper Lige, Denizlispor'a
taşıdı.Muhittin bu yıl kiralık olarak Denizli Bld takımında yer aldı.Bu kez sağ açık oynatıldı.3 gole
imza attı ve takımı Lig A için play off oynuyor.

  

FARUK TEMEL Oda beğenmeyip gönderdiklerimizdendi.Sonrasında
Konyaspor,Bursaspor,Sivasspor,Adanaspor gibi önemli ekiplerde oynadı.Son iki yıldır ise Konya
Şeker'de.Geçen sene şampiyonlukta başrol oynadı.Bu sene 14 gol ile tamamladı ligi.Dün ise
uzatmalara giden maçta Urfa'ya attığı golle takımını Lig A yolunda yarı finale taşıdı.Yıllanmış
şarap gibi kalitesi her geçen gün artıyor.

  

...VEE VELİ KIZILKAYA...Onun yeri her zaman ayrı.Kahramanmaraş'ta başarılı 3 yıl geçirdi,
Reha Kapsal döneminde Ümit Milli Takımda oynadı.Şampiyonluk arzusunu bu yıl gerçekleştirdi
ve Bucaspor ile Lig A'ya yükseldi.İki de gol attı başarılı stoper.Şimdi sırada Süper Lig tutkusu
var.İnanıyoruz seneye Süper Ligde bir temsilcimiz daha olacak.. 
---------------------------------------------------------------------------
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