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24.Kasım gecesi Bld. binasında Ali Okcu ile aralarında geçen 
konuşmayı  çok  öz  olarak size yansıtmıştık..
Mahalli gazetelerimiz de o geceyi yazınca, ateşlenmiş...

  

Açıklama göndermiş basına...Açıklamasıyla o günkü sözleri tıpa tıp aynı..
Neyi düzeltmek için açıklama gönderilmiş?
Aynı şeyler tekrar ediliyor çünkü....Biz birşey anlamadık...
İl dışında bulunan bir hemşehrimiz de okumuş bu ajanstaki yazıyı...
Bize mesaj atmış...
"TAM BİR KOMEDİ" diyor...Başlığımızı da bu okuyucudan aldık.
*********
BAKIN..BASIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

  

"Amatör Takımsınız...AMATÖR GİBİ DAVRANIN.."

  

Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Kütahyaspor'un nasıl 
3.lige çıkacağını düşünmek yerine, mavi lacivertlilerin daha 
küçük tesislere yerleşip amatör takım havasına bürünmesi 
gerektiğini savundu..
İça ayrıca, Kütahyaspor’lu yöneticilerin takımı ayakta tutabilme
adına isteklerini mantıksız bulurken, başarının Yeni Kütahyaspor
adı altında birleşmede yattığını belirtti.

  

24.11.2008 tarihinde Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcımız 
ve Kütahya Spor 2. Başkanı Sayın Ali OKÇU ve iki Kütahyaspor
yöneticisinin Belediye Başkanlık makamında yaptıkları toplantı 
basına maalesef maksatlı olarak yanlış aksettirilmiştir.

  

Kütahya Spor 2. Başkanı Sayın Ali OKÇU ve Kütahya Spor yöneticileri 
ile Belediye Başkanımız Mustafa İÇA ve Başkan Yardımcımız
Nejat ÖZTURAN’ın katıldıkları toplantıda; Belediye Başkanımız
Mustafa İÇA’nın Kütahyaspor’un sorunlarını Ali OKÇU’ya sorduğunda;
ayda en az 35.000 YTL paraya ihtiyaçları olduğunu söylemişlerdir.
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Belediye Başkanımız Mustafa İÇA’da Kütahya Belediye Sporun 
8 branşta mücadele ettiğini ve aylık giderinin 14.000.- YTL 
civarında olduğunu söylemiştir. (Belediyespor’un toplam 
296 sporcusu vardır) Kendilerinin artık bir amatör kulüp 
olduğunu, eski profesyonel alışkanlıklarını terk edip amatörce 
mücadele etmeleri gerektiğini ve otopark müteahhidinin 
kendilerine ayda yaklaşık 10.000.- YTL ödeme yaptığını,
ayrıca sponsorlardan 4 ay boyunca aylık 2.000.- YTL’den 
toplam 8.000.- YTL vereceğini söyleyerek bu parayla amatör
bir kulübün rahatlıkla idare edilebileceğini belirtmiştir.

  

Sayın Okçu ise Kütahyasporun sadece tesis giderlerinin ayda
10.000.- YTL’nin üzerinde olduğunu söyleyerek, bu parayla
takımı idare edemeyeceğini belirtmiştir.

  

Belediye Başkanımız Mustafa İÇA’da tesislerin masraflarının 
çok olduğunu bu tesisleri boşaltarak daha küçük tesislere 
geçmeleri önerisinde bulunmuştur.

  

Karşılıklı konuşmalar devam ederken Kütahya Belediye Sporun
nasıl kurulduğunu Belediye Başkanımız Sayın Mustafa İÇA, 
Ali OKÇU’ya hatırlatmıştır. O zamanki Kütahya Spor Yöneticileri
ve Kütahya’da, Kütahyaspor camiasının ileri gelenleriyle yapılan
bir dizi toplantıda kulübün borcunun çok olduğu gündeme 
gelmiş ve Yeni Kütahyaspor adı altında bir takım kurularak
beyaz bir sayfayla mücadeleye devam edilmesi 
gerektiği kabul görmüştür.

  

Bu takımın ne şekilde kurulacağı hangi prosedürlerin 
izleneceği Sayın Belediye Başkanına çeşitli toplantılarda 
izah edilmiş ve hemen işlemlere başlanılmıştır. Bu toplantıların
bazılarında Sayın Ali OKÇU’da bulunmuştur.
Fakat Kütahyaspor’un son kongre zamanı geldiğinde 
Kütahyaspor eski yöneticileri biz Kütahyaspor’u kapatmayacağız,
kongreye katılacağız talebi ile kongre yapılmış, birçoğu
tekrardan yönetime girmiştir.
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Buna istinaden Yeni Kütahyaspor’un kurulma çalışmaları 
başlamadan, bugün Kütahyaspor yönetiminde olan, Kütahya
spor kamuoyundan bir çok kişinin ortak kanaati ve yön vermesi 
ile başlatılan borçsuz yeni bir Belediyespor’un kuruluşu
tamamlanmıştır. Kulüp tüm Kütahyalı gençlere açıktır.

  

Kütahya Belediye Spor futbol şubesini kurmak için Türkiye
2. Voleybol liginde olan takımımızı, masraflarının çokluğundan 
dolayı kapatmak zorunda kaldık. Kütahya’nın tanıtımında
yılda 2 kez ulusal televizyon kanalında maçları naklen 
yayınlanan ve birçok şehre nasip olmayan bir tanıtım aracından
fedakârlık etmiş olduk. Bu karar tamamen Kütahya’mızın 
futbol takımı eksikliğini giderme amacıyla alınmıştır.

  

Sayın OKÇU’ya 3 lige çıkan bir takımın yılda en az 6 kez bahise
girdiğini ve her bahisin en az 50.000 .- YTL para getirdiğini,
buna göre en az 300.000.- YTL gelirin sadece bahisten 
sağlanacağını ve bunun yanı sıra stat hâsılatları ve reklâm
panolarıyla kulübün yıllık en az 400.000.- YTL parasal desteği 
olacağını, borçlu bir takımla bu gelirlerden mahrum kalınacağı 
belirtilmiştir. Bu da bir 3. lig takımının bir sezondaki yarı 
masraflarının garantilenmesi anlamına gelmektedir. 
Böyle bir takımla alt yapıdan en az 4-5 futbolcunun 
vitrine çıkarılması imkanının sağlanacağını, vitrine çıkan bu
futbolcularında pazarlanarak kulübe ayrıca bir destek
sağlanacağı belirtilmiş olmasına rağmen, kendisi halen 
hiçbir geliri olmayan ve yüksek miktarda borcu olan bir 
kulüple devam etmekte ısrarcı olmaktadır. 106 amatör futbol 
takımından biri olan elbette geçmişi ve ismi ile ayrıcalığı bulunan 
Kütahyaspor, profesyonel bir takım gibi eski harcama
alışkanlıklarını terk etmelidir.

  

Biz akılcı bir çözüme yönelmeye çalıştıkça kendisini ikna
etmemiz mümkün olmamıştır. Belediye Başkanımız Belediyespor’un 
ve Kütahyaspor’un Yeni Kütahyaspor’da birleştirilmesini ve
borçsuz olarak temsil edilmesini önermiştir. Ancak Sayın
OKÇU, Kütahyaspor’u tasfiye edemeyeceklerini ifade etmiştir.
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Bu konuşmalar esnasında Sayın OKÇU, Belediye Başkanımıza
seçimleri ima ederek, tedirgin etmeye çalışmış, Belediye 
Başkanımız da “Sizin bu mantıksız önerilerinizle doğru bildiğimden 
vazgeçeceksem ve bunun sonucunda seçimleri kaybedeceksem,
edeyim” demiştir.

  

Bu olay bile basına yanlış aksettirilmiştir. 24 Kasım da yapılan
Bu toplantının içeriği Kütahya kamuoyunu aydınlatmak
gayesiyle yukarıdaki gibi özetlenmiş olup,
kamuoyunun bilgisine sunarız..(28.11.08-Ajansspor)

  

********************

  

İŞTE AÇIKLAMA  YUKARDA....

  

**"amatörsün...Sakın ha...Profesyonele çıkmayı deneme!.."
Ne biçim bir beyandır..Aklımızı yitireceğiz..

  

1)Kütahyaspor camiası iki kişiden mi meydana geliyor da
iki de bir söyleyip duruyorsunuz:Sorduk ta yaptık diye?

  

2)Başarılı bir voleybol takımı hangi akıl izanla açıklanır  ki kapattınız?

  

3)Kapatılırsa borçları nasıl ödeyeceğiz?

  

4)Şimdi en azından taksitlendirilmiş.Ve taksitlendirildiği için de
o yukarda saydığınız gelirler direk olarak kulübe gelecek.Sen 
içinden taksidin kadar meblağı yatıracaksın..
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5)Yeni takım 2. amatörden başlayacak. en azından 3 yıl burdasın...

  

6)Kuruluş yılı:2009...Bebe olacak....

  

7)296 sporcu ile öğünüyorsunuz da...Bizde de 396 tane var..Bunu napacağız??

  

8)Ha sahi...Sizin takımınızın içinde KAÇ TANE KÜTAHYALI var? Bilebiliyor MUSUN?

  

9)Sizin için, amatör kulüplerin bu kadar küçültülmesini esefle karşıladığımızı
beyan ediyoruz..."Amatörsen, kafanı kaldırma!..Otur oturduğun yerde!"..öyle mi?

  

10)Diğer gelirler size gelecek, öyle mi?..Ne ala düşünce Yarabbim!..

  

************
Yukardakilere bunları ilave ettik ki tam bir "TRAJİ-KOMİK" olsun...
Bu beyanlarınıza  kim inanır acaba?....

  

***Son bir sözümüz var:İnşallah bu MAVİ ŞİMŞEK kapanmıyacak..
Ha...Olur a...Kapanırsa da....inşallah bu sizin zamanınızda olmaz...
bunun zevkini yaşatmak istemeyiz çünkü size....
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