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 Yazarımız RIDVAN43, Kütahyaspor'un Çarşamba günü imza attırdığı 8 futbolcu için
  görüş ve düşüncelerini yazdı:

  

 12 Nisan 2009

  

Tavşanlılı Beşir'in oyun tarzına çok benzeyen bir futbolcu dikkatimi çekiyor.
O da DPÜSPOR'dan 89 doğumlu Yasin Evsen..
Bence mutlaka ama mutlaka değerlendirilmeli.
Ayrıca alt yapısı Dardanelspor ve genç milli takımlarda da oynamışlığı var.
İzleyenler ne demek istediğimi anlayacaklardır.

  

Bu yıl ki 0-0’lık Dpü-kütahya maçı sonrasında; 
Dpü ileri uçta o kadar yetersizdi ki, 1 puana razı oynadılar ve daha önce 
Şeker ile oynadıkları maçta çok beğendiğim 5 numaralı stoperleri Selim Açıkbaş
dün de neredeyse tek başına Kütahyaspor'u durduran adam oldu.
 **********************************************************

  

Yukarıdaki yazılar benim Selim ve Yasin ile alakalı yaklaşık 1 yıl öncesinden 
 belirttiğim görüşlerdir..
Öncelikle 8 yeni transferimiz de takımımıza hayırlı olsun..

  

Hani bir klişe söz vardır; formasını ıslatacak, canını dişine takacak 
ve herkesin hoşuna gidecek oyuncular aldık diye..
Aslında bu hep laftadır..
Kütahyaspor bu kez bunu ilk kez gerçekten yaptı..
İlk kez aldığı tüm oyuncuları uzun süre takip etti ve izledi..
Alınan tüm isimler Kütahyaspor için gerçekten tüm güçlerini ortaya koyacak isimler..
Ben alınan 8 oyuncu ile ilgili tek tek görüşlerimi yazacağım..

  

YASİN EVSEN:(Dumlupınar Üni.-21 Yaşında-Ön Libero)
2 sezon önce DPÜ, önce Burdur’da Türkiye Üniversiteler Futbol

 1 / 5



RIDVAN43'ÜN 8 TRANSFER İLE İLGİLİ YORUMU !..(26.08.'10)

Yazar Administrator
Salı, 30 Kasım 2010 22:07 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:50

Şampiyonasında ipi göğüsledi.
Ondan 1 ay sonra da Isparta’da terfilerin “ölüm grubu”nda finale çıktı 
ve hakem felaketi sonrasında Muğla’ya boyun eğdi..

  

Dpü’nün o sezon, orta sahasının vazgeçilmeziydi Yasin.
Isparta’da ise 3-5-2 ‘ye yakın oynayan takımın sağ tarafı ona emanet edilmişti.
Asıl mevkisi olmamasına rağmen başarılıydı ancak Yasin’in özellikle iyi olduğu yer
orta sahanın ortası.Ön libero gibi oynuyor.Çok sert bir oyuncu değil ancak
topu iyi kullanan, pas trafiğini yöneten ve topu o bölgeden rahat çıkaran bir oyuncu.
Yasin benim o takım içerisinde en beğendiğim 2.adamdı Osman’ın ardından.
Henüz 21 yaşında..
Dardanelspor’dan çıkan bir isim.Genç milli takımlarda 18 defa forma giymiş.
Geçen sene izlediğim maçlarda Dpü’de oynamıyordu.Sakatlığı vardı ama şimdi iyi.
Çok yerinde bir transfer yaptı Kütahyaspor.
Yasin 2 sene önceki performansını bile yakalasa takımın değişilmez oyuncusu olur.

  

ADEM ZENGİN:(Dumlupınar Üni.-23 Yaşında-Sağ kanat)
Dpü’nün ortalığı kasıp kavuran takımının bir başka ürünü de Adem.
Takımın orta sahasında sürekli forma giyen oyunculardan biri.
Mücadele gücü yüksek bir isim.Ama Adem benim Yasin kadar dikkatimi çekmemişti.
Geçen sezon bize karşı oynadıkları maçlarda da oynamış Adem.
Benim o maçlarda da dikkatimi çok çekmemişti.O yüzden Adem ile ilgili 
çok detaylı yorum yapamıyorum.
Fakat Alibeyköyspor ile Mecidiyeköyspor’da 3.lig deneyimi var.
23 yaşında ve sağ tarafta, zaman zaman da orta alanda oynuyor.
Kütahyaspor’a güç katacaktır.

  

SELİM AÇIKBAŞ:(Dumlupınar Üni.-22 Yaşında-Stoper)
22 Yaşındaki savunma oyuncusu da Dpü’den geldi.
Ancak o, 2 sene önceki Dpü’nün kadrosunda değildi.
Geçen sene Selimiyespor’dan geldi.

  

Belki Dpü geçen yıl büyük hayal kırıklığı yarattı, ancak takımın ayakta kalan bir ismi vardı..
O da her zaman geride kale gibi duran Selim’di.
Ben Şekerspor ve Kütahyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçları izledim.
Dpü’nün en ciddi iki maçıydı bu ve ikisinde de gol yemediler.
Savunma oyuncusu olmasına rağmen hemen dikkatimi çekti.
Hava hakimiyetinin yanında güçlü olması sebebiyle ikili mücadelelerde de başarılı
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olan ve iyi pozisyon alan Selim bir çok stoper de bulunmayan bir özelliğe de sahip.
O da geriden oyun kurabilmesi.İleriye vurmaktan ziyade arkadaşlarına uzun
ya da kısa paslar atarak oyunu başlatıyor.

  

Murat Hoca ile konuşmalarımızda kendisinden övgüyle söz ediyorduk.
Murat Hoca bu sene Selim’i de aldırmış.Çok da iyi yapmış.
İnşallah her hangi bir şanssızlık yaşamazsa 
Kütahyaspor taraftarı onu çok sevecektir..

  

YAVUZ AKAR:(Kümaş-21 Yaşında-Orta Saha,Kanat-) 
Termik’ten çıkan Yavuz bizim düştüğümüz yıl Kütahya Belediyespor’daydı.
O sezon takımın en iyilerinden biriydi.Orta sahada hücuma dönük oynuyor.
Şekerspor almıştı ama sezon başlamadan Kümaş’a gitti geçen yıl.
Geçen sene ki performansını çok takip edemedim ama Belediyespor’daki 
performansıyla Yavuz iyi bir transfer olarak görünüyor.
Termik çıkışlı olduğu için; Murat Hoca, Yavuz’u daha iyi tanıyor muhakkak.
Henüz 21 yaşında. Takıma dinamizm getirecektir.

  

HAKAN DÖNMEZ:(Ödemiş Belediye-24 Yaşında-Santrafor)
Erdi Demir döneminde idmanlara katılmış ancak gönderilmişti.
Kütahya Belediye’de oynadıktan sonra geçen sene İzmir’in iddialı ekibi
Ödemiş’teydi.
Onlar da Afyon’daydılar play-off için.İlk maç Kula’ya gol de atmıştı.
Ama benim Kütahya takımlarında izlediğim Hakan,
iddialı bir takımın golcüsü olamaz.
Alınan oyuncular içerisinde en karamsar olduğum isim Hakan.
Ama kadro derinliği için düşünülmüş olabilir.İnşallah o da başarılı olur..

  

YASİN YILMAZ: (Buca Bld.-19 Yaşında-Hücuma Dönük Orta Saha)
Buca Belediye U-19 Takımının Türkiye 3.sü olduğu Kütahya'da ki maçlarda 
Murat Hocanın dikkatini çekmiş.Kendisi için güzel şeyler söyleniyor.
Kütahyaspor’un uzun zamandır peşinde olduğu ve genç yetenek avcısı
Çanakkale Dardanelspor ile kapıştığı bir isimdi.Tercihini düzenli oynayabileceği
Kütahyaspor’dan yana kullandı.Umarım beklentileri karşılar ve başarılı olur.
Orta alanda görev yapıyor..Bildiğim kadarıyla Kütahyaspor'un
bonservis ödediği bir futbolcu.
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MURAT KORKMAZ:(Denizlispor-24 Yaşında- Kanat-Orta Saha)
Alt yapımızda 3 yıl oynadıktan sonra Denizlispor’a transfer olmuştu.
Orada profesyonel oldu ve K.Maraş, Denizli Belediye,
Aydınspor’a kiralık olarak gitti.
Gürkan Zora kendisini Aydınspor’a almıştı ama yaşadığı sakatlık sonrasında toparlanamadı.
Uzun zamandır futbol oynamıyor.Çok yetenekli bir futbolcu olmasına karşın son 
zamanlardaki maç eksiğini, temposunu yeniden kazanması halinde faydalı olabilir.
Murat ile ilgili onu iyi tanıyan Gürkan Hoca; Arda Turan gibi yeteneği var 
çok iyi futbolcu, sakatlık yaşamasa takımın yükünü çekerdi demişti..
Murat hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak kanatlarda görev yapıyor..
Yüksek top tekniği en büyük özelliği..Aynı zamanda uzun dönemdir
Kütahyaspor forması giyen Mehmet Korkmaz'ın da abisi..

  

OĞUZHAN PAK:(Kütahya Şekerspor-24 Yaşında-Santrafor)
Geçtiğimiz yıl Kütahya Liginin gol kralı.Şekerspor’da Osman ile birlikte bana göre
en iyi iki isimden diğeri.
Oğuzhan Beşiktaş Alt yapısında; İbrahim Kaş, Yaser Yıldız’ın yanısıra şimdilerde 
2.liglerde forma giyen birçok futbolcuyla birlikte oynamış bir isim.
Sonrasında 3.ligde Kütahyaspor formasını giydi ama fazla şans bulamadı.
Halbuki Kütahyaspor'un deplasmanda Akşehir ile oynadığı hazırlık maçında
2 gol atmıştı.Ancak Cengiz Seçsev Oktay hastalığını yenemeyince Oğuzhan'da
kulübe mahkumu olmuştu..

  

Edremit , Zeytinli Belediye tecrübelerinin ardından geçtiğimiz yıl Şekerspor’a gelerek 
yıldızını yeniden parlattı.Ceza alanı içersindeki etkinliği, son vuruş becerisi ve 
yüksek toplardaki hakimiyeti ile ligin en iyi santraforuydu.
8-0’Lık Gaybiefendi maçında yanılmıyorsam 4 kez ağları havalandırmıştı.
Ceza alanına neredeyse yapılan her ortayı kafayla gol yapmıştı.
Bizi yendikleri maçta da yine kafayla topu ağlarımıza göndermişti.

  

Kütahyaspor çok iyi bir oyuncu aldı.İnşallah Oğuzhan’ın Kütahyaspor ile 
2. buluşması parlak geçer ve geçen seneki gollerine kaldığı yerden devam eder.

  

Tekrar alınan 8 oyuncuya da başarılar diliyorum..
Kütahyaspor yönetimini de kutluyorum..İddalı bir Kütahyaspor'un ilk sinyalleri verildi..
Bundan sonra da imzaların devam edeceğini biliyorum..
Umarım onlarda bu şekilde isabetli isimler olur...
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                                       ---RIDVAN43----
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