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 YAZARIMIZ RIDVAN43'ÜN BU İNCELEMESİNDE FUTBOLCULAR, EN ÇOK OYNAYANDAN
  EN AZ OYNAYANA DOĞRU SIRALANMIŞTIR....

  

 HASAN TOSUN
Oynadığı Maç:24
Oynadığı Süre:2137 Dk.
Sarı Kart:1
Kırmızı Kart:
Gol: - (Kendi kalesine 1 gol attı)

  

Kütahyaspor’un en eskilerinden birisi oldu. 3 sezonu geride bıraktı. Sağbek mevkiinde takımın 
vazgeçilmezi oldu. Alternatifi olmaması rağmen işi hiç sallandırmadı. Oynadığı hemen her
maçta
90 dakika ileri-geri arı gibi çalıştı. Geçen sene gol atamamıştı, bu sene de atamadı. Tek eksiği
gol vuruşu.
Ama çok hızlı, güçlü ve hem hücum yapmayı çok seviyor hem de alanını iyi koruyor.
Genç oyuncu bu kategoride de kendini ispatladı.

  

MURAT ELMAS
Oynadığı Maç:24
Oynadığı Süre:2095 Dk.
Sarı Kart:3
Kırmızı Kart:-
Gol:5

  

Kütahyaspor’a Bodrum Belediye’den geldi ancak son 1.5 sene askerde olduğundan hazır
değildi.
Buna rağmen sezona hazır girdi. İlk yarı boyunca solbekte, ikinci yarıda ise sol açıkta oynadı. 
Sebebi ise hücumdaki müthiş etkinliğiydi. 5 kritik gol attı. Bir çok golün asistçisi ya da
hazırlayıcısı oldu.
Bir ara savunmada üst üste gelen sakatlıklar onu stoper oynamak zorunda bıraktı.
Orda da görevini yaptı hatta gol bile attı.Takımın tecrübeli ayağı hem defansta hem ofansta 
müthiş sezon geçirdi, istikrar abidesi oldu. 
Turuncu ayakkabılarıyla taraftarın hafızasında iz bıraktı.
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YASİN YILMAZ
Oynadığı Maç:23
Oynadığı Süre:1904 Dk.
Sarı Kart:7
Kırmızı Kart:-
Gol:6

  

Genç oyuncu gelecek mi, geldi mi, gidiyor mu, gitti mi? Derken bir sezonu Kütahyaspor’da
geçirdi. 
Genç yaşına rağmen takımın değişilmezi oldu. Özellikle ligin ikinci yarısında takıma iyice adapte
oldu
ve skor anlamında da müthiş bir katkı yapmaya başladı. Attığı paslar, goller,.. attırdığı gollerle
bu
sezonun en dikkat çekici oyuncularından birisi oldu. 
Hem hırsıyla savunma anlamındaki katkısı hem de hücum özellikleriyle önemli bir futbolcu 
olabileceğini ispatladı.

  

SELİM AÇIKBAŞ
Oynadığı Maç:21
Oynadığı Süre:1889 Dk.
Sarı Kart:4
Kırmızı Kart:1
Gol:1

  

Geçen sezon Dumlupınar Üniversitesi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Selim bu sene 
Kütahyaspor savunmasının değişilmezi oldu. Genç oyuncu cezalı olmadığı sürece 11’in en
bankolarından birisiydi.
Çıktığı her maçta kusursuz oynadı. Donatım’a attığı kritik gol de oyununu taçlandırdı.
Kademedeki başarısının yanı sıra hırslı yapısına rağmen soğukkanlı oynaması en büyük
artısıydı.
Sezonun yıldızlarından birisi oldu.

  

MEHMET KORKMAZ 
Oynadığı Maç:21
Oynadığı Süre:1691
Sarı Kart:3
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Kırmızı Kart:0
Gol:3

  

Hücuma yakın oynadığında etkisiz kaldığından çok eleştiri yaptığımız biriydi Mehmet. 
Bu sene daha fazla orta alanda savunma ağırlıklı oynadı. O bölgeden top çıkarma görevini
üstlendi. 
Bunu iyi yapabilen bir oyuncu olduğu için bu mevkide değişilmez oyuncu oldu.
Lig boyunca istikrarlı şekilde sürekli görev aldı. Takımın en kıdemlilerinden biri konumuna geldi.
Zaman zaman attığı kritik gollerle de Kütahyaspor’daki en iyi sezonunu geçirdi.

  

İSMET BENLİ
Oynadığı Maç:20
Oynadığı Süre:1477 Dk.
Sarı Kart:3
Kırmızı Kart:0
Gol:2

  

3 sezon profesyonel olarak oynaması ona çok şey katmış. Sakinliği ve duruşuyla tam bir
tecrübeli 
oyuncu havasına bürünmüş. İlk yarı sol kanatta oynadı ama 2.yarı Elmas ile yer değiştirdi.
Savunmanın solu kendisine daha iyi geldi. Çabukluğuyla takımını rahatlattı. 
Duran toplarda heyecanlandıran oyuncu oldu. Sol ayağını iyi kullandı. 
Kısacası İsmet takımın önemli oyuncusuydu bu yıl. Ama Şeker maçında şanssız bir sakatlık
geçirerek 
takımdan uzun süre uzak kaldı.

  

OSMAN ALIÇ
Oynadığı Maç:23
Oynadığı Süre:1473 Dk.
Sarı Kart:6
Kırmızı Kart:0
Gol:4

  

Beklentimizin yüksek olduğu transferlerdendi Osman. Çünkü oynadığı her takıma vites artıran
bir yapısı vardı. Bu takımın yıldızı olamadı. Kendisine göre haklı sebepleri vardı. 
Ama puan getiren goller attı. Yine de iyi katkı yaptı. Zaman zaman sakatken bile fedakarca
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sahadaydı.
Ligin tamamında takımın içinde bulundu. Yedekse, koz olarak sahaya sürüldü. 
Osman’ın bu performansı aslında yüzde 50’si bile değildi. Çok daha fazla yetenekleri olan bir
oyuncu. Kendiside tam performansına ulaşamasa da takımına bu sene önemli katkı sağladı.

  

ADEM ZENGİN
Oynadığı Maç:17
Oynadığı Süre:1296 Dk
Sarı Kart:1
Kırmızı Kart:0
Gol:1

  

Ligin hazırlık döneminde ve ilk haftalarında herkesin dilinde o vardı. Hatta efsane kanat
oyuncumuz 
Ünal Bulut’a benzetildi. Ama performansı git gide düştü Adem’in.
Sanki konsantrasyonunu kaybetmiş gibiydi. Ligin ikinci devresinde de yalnızca 1 maçta 90
dakika 
sahada kalabildi. Hücuma dönük oyuncu olmasına rağmen gol konusunda çok az katkı yaptı. 
Biraz da takımın bal yapmayan arısıydı. Her şeye rağmen başarılı sezon geçiren
Kütahyaspor’un önemli oyuncularından biriydi.

  

KADİR GÜREN
Oynadığı Maç:22
Oynadığı Süre:1251 Dk.
Sarı Kart:3
Kırmızı Kart:0
Gol:0

  

Kütahyaspor’un Paf takımından gelen bir oyuncu Kadir. Yıllardır istikrarla takımda yer alıyor. 
Bu senede yine formasını giydi hakkını verdi. Mücadelesiyle orta alanda takımını rahatlattı.
Geçtiğimiz yıllarda hücumda da görür gollerini izlerdik bu sene bu konuda etkisiz kaldı ama 
Kütahyaspor için aranan isimlerden biri olmayı sürdürdü.

  

İLYAS BURAK SAĞKAN
Oynadığı Maç:14
Oynadığı Süre:1230 Dk.
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Sarı Kart:0
Kırmızı Kart:1

  

1992 doğumlu İlyas Burak 3.kaleci olarak alındı. Önce 2.kaleci oldu, 9.haftadan sonra ise
formayı kaptı.
Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle, yan toplarda-yüksek toplardaki cesaretiyle çok iyi maçlar çıkardı. 
Bu yaşta bu ligde oynayıp sadece Kütahyaspor’un değil, ligin en iyi kalecilerinden biri oldu.
Bu sene bu kategoride gösterdiği performans kendisi adına da büyük tecrübeydi. Bursalı
olması,
uzun boyu, takıma olan uyumu, oyunun sürekli içinde olmasının yanı sıra kalecilerin çeşitli 
sebeplerle ayrılması sonucu alternatifsiz olarak uzun süre hiç kapris yapmadan aynı
konsantrasyonla Kütahyaspor kalesini müthiş korumasıyla unutamadığımız oyuncular arasında
yer alan kaleci 
Umut Akkoç’a benzedi. Şımarmazsa ve performansı düşmezse gelecekte ciddi anlamda
Türkiye’de adından söz ettirebilir.

  

OĞUZHAN PAK
Oynadığı Maç:15
Oynadığı Süre:1170 Dk.
Sarı Kart:2
Kırmızı Kart:-
Gol:4

  

Beklentilerin büyük olduğu bir başka oyuncuydu. Beklenenin uzağında kaldı. Ama takımda yer
aldığı 
süre içerisinde elinden geleni yapmaya çalıştı. Bir süre kaptanlıkta yaptı. Ama daha sonra
takımdan 
Bir golcü olarak ondan daha fazlası beklendiği için eleştirildi. 
Başka takımlarda kral olup Kütahyaspor’da duranlar kervanına katılan son isim olarak gitti.

  

  

EROL YILMAZ
Oynadığı Maç:12
Oynadığı Süre:1080 Dk.
Sarı Kart:3
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Kırmızı Kart:-
Gol:-

  

Kütahyaspor’un en yaşlı transferiydi. 30 yaşındaki oyuncu ilk devre tüm maçlarda 90 dakika
sahada kaldı 
ve kaptandı. Ama devre arasında ayrıldı, ikinci devre takımda yer almadı. İlk devreki
performansı
tecrübesiz takıma tecrübe katma anlamında olumluydu. 
Futbol olarak Yunus ve Murat ondan sonra onu aratmadı.

  

SEDAT ÇOLAK
Oynadığı Maç:11
Oynadığı Süre:930 Dk
Sarı Kart:1
Kırmızı Kart:-

  

Geçen senenin as kalecisi Sedat bu senede öyleydi. Kritik Sandıklı maçındaki affedilmez
hatasıyla 
gözden düşmeye başladı. Daha sonrada kulüp içinde adı sürekli başka sorunlarla gündeme
geldi. 
Kadro dışı kaldı, affedildi derken arkasında bekleyen Burak’ın da çok iyi performans
sergilemesiyle
iyice arka planda kaldı. Son dönemde de gözden iyice düştü. Kulüp sezon bitmeden kendisiyle 
yollarını ayırdı. Sandıklı maçındaki kötü performansını söylediğimiz gibi, 0-0 biten Kula 
deplasmanındaki müthiş kurtarışlarının da akıllarda kaldığını söylemeliyiz. Sedat artık futbol
yaşantısına daha tecrübeli bir kaleci olarak başka bir takımda devam edecek.

  

MURAT KORKMAZ
Oynadığı Maç:16
Oynadığı Süre:871 Dk.
Sarı Kart:2
Kırmızı Kart:0
Gol:2

  

Kütahyaspor’un en kariyerli transferiydi sene başında. Ancak uzun süreli sakatlıklar sebebiyle
son
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yıllarda neredeyse maçı yoktu. Kütahyaspor’dan yetişip Denizlispor, Aydınspor, Denizli Belediye
ve
Maraş formaları giyen Murat Korkmaz bu sene başında hazır duruma gelene kadar çok fazla
oynayamadı. 
İlk devre beklentilerin uzağında kaldı. Ama ikinci yarıda o da kendini buldu. Maç eksiğini kapattı
goller
atıp attırmaya başladı. Maça ağırlık koyduğunda bu lig için ne denli önemi olduğunu gösterdi.
Seneye çok daha iyi bir Murat izleyebiliriz.

  

YUNUS BUZBUZ
Oynadığı Maç:11
Oynadığı Süre:747 Dk.
Sarı Kart:1
Kırmızı Kart:0
Gol:0

  

Geçen sene savunma göbeğinde sürekli oynayan genç oyuncu bu sene ilk devrenin son maçına
kadar
hiç şans bulamadı. Erol’un takımdan ayrılmasıyla Selim’in yanındaki partner o oldu.
Müthiş hırsıyla her maç kazanma adına her şeyi yaptı. Özellikle hava toplarında Kütahyaspor’a
can verdi.
Bu senenin ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla BAL Liginde de rahat oynayabilecek
bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

  

MEHMET SERT
Oynadığı Maç:10
Oynadığı Süre:692 Dk.
Sarı Kart:2
Kırmızı Kart:0
Gol:6

  

Sene başında geldi, yetersiz diye gönderildi. Devre arasında yeniden geldi. Alternatifsiz kalan
kadroda Oğuzhan’ın yedeği olur denildi. Ama öyle olmadı. Mehmet Sert çıktığı ilk maçtan
başladı atmaya. Kütahyaspor’un yıllardır aradığı son vuruşçu golcü olduğu söylendi, Mehmet
Sert birden durdu. 
Ama sonra yeniden atmaya başladı. İkinci devre geldiği takımda en fazla gol atan oyuncu
olmayı 
başardı.
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Eğer sene başı gelmiş, daha doğrusu gönderilmemiş olsaydı ligin gol krallığında onun adı
olabilirdi.

  

ERHAN ÖZOĞLU
Oynadığı Maç:12
Oynadığı Süre:618 Dk.
Sarı Kart:0
Kırmızı Kart:0
Gol:0

  

Geçen senenin önemli oyuncularından olan Erhan bu sene kulübeden uzun süre başını
çıkaramadı. 
Çok az süreler aldı. İkinci devre kadro zafiyetinin yaşandığı dönemlerde formayı giydi ve fırsatı
çok iyi değerlendirdi. Asistleriyle ve futboluyla yeniden ilk 11 oyuncusu oldu. 
Her zaman kadroda isabetli bir alternatif olabileceğini gösterdi. Çok rahat ve soğukkanlı
görüntüsüyle,
solak olmasıyla Galatasaray’ın eski oyuncularından Ergün Penbe’yi andırdığını söyleyebiliriz.

  

MURAT ŞAHİN
Oynadığı Maç:7
Oynadığı Süre:430 Dk.
Sarı Kart:2
Kırmızı Kart:0
Gol:0

  

Oda geçen senenin değişilmeziydi bu sene alternatif oyuncu konumuna geldi. Çok şans
bulamadı, bulduğunda da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. 2 sezonunu doldurduğu
Kütahyaspor ile özdeşleşti.

  

HAKAN DÖNMEZ
Oynadığı Maç:7
Oynadığı Süre:380 Dk.
Sarı Kart:1
Kırmızı Kart:-
Gol: 1
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Sezonun henüz ilk yarısında öğretmen olarak futbolu bıraktı. Oynadığı süre içerisinde Kula’ya 1
gol 
atarken futbol olarak da çok etkili olamadı. Gidişi çoğu kişi tarafından fark edilmedi. 
Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diler, Kütahyaspor’a verdiği hizmetlerden
dolayı teşekkür ederiz. Efendi bir kişilikti.

  

ÖMER ANKARALIGİL
Oynadığı Maç:12
Oynadığı Süre:298 Dk.
Sarı Kart:1
Kırmızı Kart:0
Gol:2

  

Takımın genç yıldızı zaman zaman forma şansı buldu. Yetenekleri tartışma götürmeyen,
ama fizik olarak güçlenmesi beklenen Ömer bu sene güzel bir tecrübe kazandı.
Az zamanda bu ligde 2 kez de gol atma başarısı göstererek kalitesini ortaya koydu.

  

YASİN EVSEN
Oynadığı Maç:3
Oynadığı Süre:28 Dk.
Sarı Kart:0
Kırmızı Kart:0
Gol:0

  

Genç milli takımlara kadar yükselen bir dönemin gelecek vadeden genç oyuncusu Yasin Evsen
Kütahyaspor’da beklenenin çok altında kaldı. Aşırı kiloları ile bir türlü fit duruma gelemedi.
18 kişilik kadroda bile zor yer buldu. Çok az süre bulabildi. Umarım kendisini toplar çünkü 
gerçekten çok üstün yetenekleri olan bir oyuncu. Bu sezonu kayıp sayabilir.

  

ÜNAL ARI
Oynadığı Maç:3
Oynadığı Süre:25 Dk.
Sarı Kart:0
Kırmızı Kart:0
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Gol:0

  

Alt yapı oyuncumuz Ünal takımda çok şans bulamadı ancak genel olarak konuşursak inanılmaz 
bir gol atma özelliği var. Savunmadan ileri çıkıp sürekli sürpriz goller buluyor. Bunu geçen sene
yaptı. 
Bu senede U-19’da çok yaptı. A takımın yakın zamanda değişilmez oyuncularından birisi olabilir

böyle çalışmaya devam ederse.

  

RAMAZAN ÇİRA
Oynadığı Maç:1
Oynadığı Süre:5 Dk.
Sarı Kart:0
Kırmızı Kart:0
Gol:0

  

Yeteneklerine olan inançtan dolayı, geçen seneki ağır sakatlığına ve 0 katkısına rağmen
takımda tutuldu. Ama sakatlık belasından sıyrılamadı. İlk devre sonuna doğru ayrıldı.
Kütahyaspor camiasında bulunduğu
  1.5 senede yorum yapacak kadar sahada kalamadı.

  

EMRE AĞIR
Oynadığı Maç:1
Oynadığı Süre:1 Dk.
Sarı Kart:0
Kırmızı Kart:0
Gol:0

  

U-19 oyuncumuz yalnızca Sav deplasmanının sonlarında sahaya girdi. Gelecekte takım
içerisinde yer bulabilmesi kendi isteğine ve çalışmasına bağlı.

  

MUSTAFA UÇ
Oynadığı Maç:0
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Oynadığı Süre:0
Sarı Kart:0
Kırmızı Kart:0
Gol:0

  

Genç kalecimiz bu sene A takımda oynamadı. Ama geçmiş yıllarda edindiği tecrübeyle bu sene
daha derli toplu olduğunu gözlemledik. Bundan sonra da Kütahyaspor takımında yer alan birisi
olacaktır.

  

ERMAN ÖZKAN
Oynadığı Maç:0
Oynadığı Süre:0
Sarı Kart:0
Kırmızı Kart:0
Gol:0

  

Bu sene şans bulamayan Erman lig başladıktan bir süre sonra da ayrıldı. 
Bu sene hiçbir maçta forma giymedi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

  

 YILIN FUTBOLCUSU: MURAT ELMAS

  

Facebook hayran sayfasında yaptığımız oylamada Kütahyaspor taraftarının yaklaşık % 75’inin
oyunu
alan oyuncumuz Murat Elmas,  2010-2011 sezonunda yılın oyuncusu seçilmiştir. 
Kendisini kutluyoruz!..
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