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Geçtiğimiz sezon 3.Profesyonel ligden beraberce amatöre düştüğümüz Muğlaspor, sessiz ve
derinden çalışarak geldiği yere azim ve gururla geri döndü..MUĞLASPOR'U CAN-I
GÖNÜLDEN
 KUTLUYORUZ !...

  

  Amatöre düşmelerinden beri Muğlaspor'u sitemiz olarak takip etmekteyiz.Çünkü bir il takımı...
  Bizim gibi..."Bakalım onlar ne yapacaklar" diye amatöre düştükleri Mayıs.08'den beri 
  verdikleri demeçleri bir başlık altında toplamıştık...Ara sıra birbirleriyle kavga etseler de,
  bunları bir yana bırakıp takımlarını nasıl yüceltmişler, gördük..
  İllerinin adını taşıyan takımlarını yerlerde sürüklenmesine göz yummamışlar..AR MESELESİ
  YAPMIŞLAR...VE ŞİMDİ 3.LİGDELER TEKRAR...

  

   Biz de bir İL'iz...Biz de AR MESELESİ YAPTIK...Ar damarımızı çatır çatır çatlattık...Niye?
  Çünkü, amatöre düştükten sonra elinden tüm gelirleri alınan KÜTAHYASPOR'umuz,
  ilk 5 maç süper gidiyor...Gol bile yemiyor...Bunu gördük...ÇATIR ÇATIR ÇATLADIK!..
  Nasıl olur bu yaaa?.....Yokluk içindeki takım nasıl böyle olur? dedik ve o takıma bir
el attık..O canım takımı ÇATIR ÇATIR BİR GECEDE DAĞITTIK.....
   Lanet olsun o son gün yapılan 2 transfere....
  Lanet olsun el atıp ta takımı bir gecede  dağıttıran ZEBANİLERE !....
                         *     *      *
   İşte bakın....Muğlalılar'ın o günlerde verdikleri demeçlerden bir demet sizlere...
  Hep beraber okuyalım da, iki İL'i  yönetenleri....İki İL'deki "EN"leri bir karşılaştıralım.
  Hangi il yöneticileri...Hangi AR'LI KİŞİLER şehirlerini seviyor, bir görelim:
                        *     *      *
  Muğlaspor'da yönetim kongre kararı aldı

  

Başkan Akercan, "Büyük bir şoktayız, perişan olduk. 
Genel kurula gideceğiz. Yeni bir dönem başlıyor" dedi

  

Muğlaspor Kulüp Başkanı Hamza Akercan, küme düşmenin
şokunu yaşadıklarını, perişan olduklarını söyledi.
Başkan Akercan, "Göreve inanarak geldik. Takımı 
düşürmeyeceğimize çok inanmıştık. Ama her şey istediğimiz
gibi olmadı. Aslında Muğlaspor değil, Muğla halkı 
küme düştü. Takım ekonomik olarak gerekli desteği göremedi.
Biz kurtuluş primi olarak 150 bin YTL vaat etmiştik. 
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Herşeyi yaptığımıza inanıyorum. Muğlaspor son maçına da
çıkıp kendine, geçmişine ve adına yakışır bir şekilde
profesyonel lige veda edecektir" dedi. Görev
sürelerinin dolduğunu belirten Akercan, 
"Lig bitiminde kongre kararı alıp görevi bırakacağız.
Muğlaspor için yeni bir dönem başlıyor. 
Üzüntümüzün tarifi yok" diye konuştu. 
Teknik Direktör Ercan Ertemçöz ise, 
"Hastayı kurtaramadık. Elimizden 
geleni yaptık" dedi.(01.05.08-Y.Asır)

  

              **

  

MUĞLASPOR'UN ESKİ BAŞKANI ÖNDER KAYTAN BAŞKANLIK 
İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI, YÖNETİME ÇATTI

  

Bir kulüp almak hayal !...
"Takım satın almak çok zor. Nerede olduğumuz değil,
nasıl temsil edildiğimiz önemli. 25 bin YTL 
sabit geliri olan bir kulübüz. Borçları ödemeye 
hazırız. İlçelerle çekişmeye bir son verip,
kurumsallaşmalıyız."
Muğlaspor eski Başkanı Önder Kaytan, olağanüstü 
kongre öncesinde kulüp başkanlığı için aday 
olduğunu açıkladı. Kulüp binasında basın açıklaması
yapmasına mevcut Başkan Hamza Akercan'ın izin
vermediğini belirten Kaytan, kendisine ait bir
sürücü kursunda basın toplantısı düzenledi. Önceki 
kongrede başka adayın çıkması ile geri çekilen
Kaytan, "Taşın altına elimi değil, kendimi
ve birlikte olduğum 15 arkadaşımı da sokacağım.
Muğlaspor'un nerede olduğu değil, nasıl temsil 
edildiği önemlidir. Kulübün 25 bin YTL sabit 
geliri var. Projeler ile bu rakamı yukarılara 
taşıyacağız. Amatör kümeye düşerek büyük bir yara aldık" dedi.
HASTANIN REÇETESİ BİZDE
Muğlaspor'da 1996 yılında başkanlığı döneminde 
bankalardan 500 milyar kredi aldığını ve Muğlaspor'un
3.5 trilyona yakın borçlarını ödediğini hatırlatan
Kaytan, şöyle konuştu: "Mevcut borcu ödemek için
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projeler hazırladık. Hastanın reçetesi bizde. Muğlaspor
çatısı altında yeniden yapılanarak mevcut 
borçlarımızı kapatacağız. İlçelerden de 
yöneticileri kadromuza aldık. Muğlaspor 
yeniden yapılanırsa, kurumsallaşırsa ve
bulunduğu konumdan ders çıkararak hareket ederse
o zaman eski Muğlaspor olabilir. Muğlaspor'un 
ilçeleriyle çekişmesine bir son vereceğiz. 
İlçelerle kucaklaşacağız ve Muğlaspor olarak 
ağabeylik yapan konuma geleceğiz.(30.05.08-Y.Asır)
*******************
  Muğlaspor ruhu geriye dönecek

  

Çağlav, "Yeni takım yaratacağız. Yapılanacağız. Gerçekçi
olacağız. Bu yıl çok çalışacağız" dedi

  

Muğlaspor'un yeni Teknik Direktörü Began Çağlav, oynadığı 
oyundan zevk alan bir ekip kurmak istediklerini belirterek,
yeni bir takım yaratacaklarını söyledi. Çağlav, "Yeni bir 
takımla amatör lige başlayacağız. En büyük dezavantajımız
tecrübe eksikliği olacak. Bunu da oynayacağımız
karşılaşmalarla gidereceğimize inanıyorum. Muğlaspor ruhunu
geri kazanmak istiyorsak böyle bir yapılanma içine girmek
zorundayız. Biz yalancı söylemlerle değil, gerçek söylemler 
hareket edeceğiz" dedi. Yeşil-beyazlı ekibi seçmesindeki en 
büyük nedenlerden birisi Kulüp Başkanı Önder Kaytan olduğunu
belirten Çağlav, şöyle konuştu: "Önder Kaytan, altyapıda 
antrenörlüğe başladığım dönemde kulüp başkanıydı.
O dönemlerde aldığımız başarılı ve başarısız sonuçlarda
hep arkamızda durdu. Yeni dönem, Muğlaspor altyapısında
özellikle yıllardır hak ettiği değeri, saygı ve sevgiyi 
yürütülen popülist politikaların sonucunda görememiş 
futbolcuların dönemi olacak. Bunun için çalışacağım. 
Altyapıdaki oyuncumuz hep ikinci sınıf muamele gördü.
Artık görmeyecek.(23.06.08-Y.Asır)
**********

  

Muğlaspor tekrar 3. Lig'e dönecek
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Yeşil-beyazlı yönetim icraatlarını anlattı Başkan 
Önder Kaytan ise hedeflerini açıkladı

  

Muğlaspor Kulüp Başkanı Önder Kaytan, göreve 
geldikleri 30 Mayıs 2008 tarihinden bu yana 
geçen iki aylık sürede, yaptıkları çalışmaları,
düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

  

 Kurumsallaşan bir Muğlaspor sözü verdiklerini 
hatırlatan Başkan Kaytan, "Muğlaspor'da kimsenin
alacağı kalmayacak. Bu sözümüzü yerine getirmek
için yönetim kurulumuzla birlikte aralıksız 
çalışıyoruz. Muğlaspor'u Amatör Küme'de düşünmeden,
profesyonel bir düşünceyle çalışıyoruz" dedi. 
Kaytan, "Vergi ve SSK borçlarında 120 aylık 
bir taksitlendirme uygulamasına ilişkin bir yasa
hazırlandı. Biz de bu yasa uygulamasına ilk 
müracaat eden kulübüz. Böylelikle bu borçları 
taksitlendirdik ve ilk taksitlerimizi yatırdık.
Ayrıca, 135 bin YTL'lik bankalara kredi borcu vardı.
Kulübün iç dizaynı kötü durumdaydı. İç dizayndan 
başlayarak, dış cepheyi de özlenen renklerimiz 
olan yeşil beyaza boyattık. Gelir kaynaklarımızı
artırmak için çalışmalarımız da sürüyor" 
diye konuştu.(31.07.08-Y.Asır)
*************

  

  Muğlaspor kaynak peşinde

  

Yeşil-beyazlı yönetim, kulübe gelir getirecek 
projeler için düğmeye bastı

  

Muğlaspor yönetimi, kulübe kalıcı gelir getirecek 
projelere imza atmaya devam ediyor. "Gelir kaynaklarımızı
artırmayı planlıyoruz" diyen Başkan Önder Kaytan, 
"Akyol'daki mevcut kulüp binamızın
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bünyesinde bulunan eski adıyla lokal, şimdiki 
adıyla Muğlaspor oyun evini tekrar hizmete açtık.
Ayrıca burada bir de kira karşılığı
berber salonu hizmete girdi. Yine eski kulüp
binasındaki iddia bayiimiz düzenlendi. 
Briç salonu fiziki yetersizliği nedeniyle
boşaltıldı ve internet evimiz faaliyete geçirildi" dedi.
Akyol'daki kulüp tesislerinde şuan mutfak olarak 
kullanılan yeri yemekhane yapma projesinin de 
hazırda beklediğini belirten Kaytan,
"Yemekhanemize talip olan yemek firmaları varsa
görüşmeye bekleriz. 
Bu çerçevede 12 Ekim 2008 tarihinde boğa güreşi düzenledik.
Bu işi de en iyi şekilde yapabilirsek,
kulübümüze önemli bir gelir sağlanmış olacağız" 
diye konuştu.
Muğlaspor'u her branşta spor yapılabilen bir kulüp haline
getirmeyi planladıklarını vurgulayan
Kaytan, "Muğlaspor her dalda iddialı olacak" 
dedi.(02.08.08-Y.Asır)
*****************

  

  Muğlaspor'dan birlik mesajı

  

Yönetim düzenlediği yemekte bir daha kenetlendi
kulübü eski günlerine döndürmek için yemin etti

  

Muğlaspor yönetim kurulu, basın mensupları ve bürokratlarla, 
düzenlenen yemekle bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının
verildiği geceye, Muğla İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Körpe,
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğlaspor 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Genel Meclis Başkanı Cem Erkin,
İl Genel Meclis üyeleri, CHP Muğla İlçe Başkanı Erol Kutlay,
Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yusuf Kayacık ile basın
mensupları katıldı. Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, Başbakan 
Recep Tayip Erdoğan'ın Muğla'ya gelmesi nedeniyle davete
katılamadı. Başkan Önder Kaytan, Muğla'nın yönetime sahip 
çıktığını belirterek, "30 Mayıs'ta iş başı yaptık. 
Bu tarihten sonra, 
hem Muğla basını hem de Muğla'nın bürokratları bizi sürekli

 5 / 8



ADAM GİBİ ADAMLARMIŞ..MUĞLALILAR'I KUTLUYORUZ !..(29.05.09) 

Yazar Administrator
Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:02 - 

destekledi. Kimse merak etmesin. Muğlaspor'u borçsuz ve 
kurumsallaşmış hale getireceğiz. Takımımız çok iyi durumda.
Eksik bölgelere yaptığımız transferlerle sezona iyi başlamak 
istiyoruz. 11 Ağustos'ta idmanlarımız başlıyor ve takımımız büyük
oranda şekillendi. Bu takım Muğla'nın takımıdır. Muğla'yı eski 
günlerine yeniden döndürmek için tüm gücümüzle
çalışacağız" dedi.(06.08.08-Y.Asır
*********************

  

  MUĞLA AMATÖRE  DÜŞSE DE.. PROTOKOL  TRİBÜNDE !..(29.09.08)

  

   Muğlaspor'dan 'merhaba'

  

Yeşil-beyazlılar, 2008-2009 futbol sezonunu 
Atatürk Stadı'ndaki törenle açtı

  

Muğlaspor, 2008-2009 futbol sezonunu Atatürk Stadı'nda 
düzenlediği törenle açtı. Başkan Önder Kaytan, kimseye
 el açmayan bir Muğlaspor'u yaratmak istediklerini söyledi.
Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan sezon
açılış kutlamaları, Marmaris Belediyespor ile yapılan hazırlık
maçıyla sona erdi. Mücadele 2-2 sona ererken, açılışa AKP 
Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, CHP Muğla Milletvekilleri Ali Arslan, Fevzi Topuz, Muğla
Valisi Ahmet Altıparmak,
Muğla Belediye Başkan Vekili Yavuz Kayı, Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Yurtseven,
Muğla İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Körpe katıldı. 
Başkan Kaytan, "Uzun yıllar 2. Lig ve 3. Lig'de oynayan
takımımız geçtiğimiz sezon amatör kümeye düştü. 
Bu durum nedeniyle elbette ki hepimiz çok üzgünüz. 
Ama inanıyoruz ki tekrar profesyonel lige döneceğiz. 
Yeni sezon Muğlaspor'a hayırlı olsun" dedi.(28.09.08-Y.Asır

  

*******************
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  MUĞLASPOR'A ADAYLARIN BAKIŞI... 
Ay sonundaki yerel seçimler öncesi tüm adaylar
Muğlaspor'u acı durumdan kurtarmak için vaatte bulunuyor

  

MUĞLA'YA HİÇ YAKIŞMIYOR

  

Yeni Asır ekibinin ziyaretinde başkan adaylarının ortak düşüncesi:
"Amatöre düşen takım 3. Lig'e çıkarsa, kulüp bir daha acı tabloyla 
karşılaşmayacak, kalıcı gelirlere sahip olacak

  

YENİ ASIR Ekibinin Muğla'ya yaptığı ziyarette tabii ki kentin nabzı
yerel seçimler için atıyordu. Turlayan aday araçları döviz ve
pankartlarla gövde gösterisi yapıyordu. Ben de, TV'deki Büyük Yalan
dizisine sahne olan Çakırhan Evleri'nin restore edilerek Muğla Belediyesi 
Konak Altı İskender Salonu'ndaki toplantıda adaylara,
"Spor için, özellikle Muğlaspor için neler yapacaklarını sorduk. 
Çok iddialı konuştular. Genel yorum şu: "Muğlaspor bu sezon
3. Lig'e çıkarsa bir daha aynı acı kaderi yaşamaz, kalıcı 
gelirlerle yaşantısını sürdürür."

  

HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ
Önce sözü şimdiki Belediye Başkanı ve CHP adayı Osman Gürün'e verdik.
Gürün otopark ve büfeleri vererek Muğlaspor'u desteklediklerini, 
yasaların elverdiği ölçüde kulübe desteği sürdüreceklerini söyledi.
Gürün, diğer branşlarda da tesis ve etkinliklere katkı yapacaklarını ekledi.
AK Parti adayı, Muğla eski milletvekili Seyfi Terzibaşoğlu,
Muğlasporu bir marka haline getireceklerini belirterek, 
"Kulüplerin o kentin simgesi, hayat ve ekonomi ışığı olduğunu bilmiyorlar. 
Şehir Stadında 50 yıldır açık duran tribünlerin üzerini ben kapattım. 
İki çim saha armağan ettim. Muğlalılar bunu gayet iyi biliyorlar" dedi.

  

KAYACI'DAN RAKİPLERİNE TAŞ
Demokrat Parti Adayı 37 yaşındaki Yusuf Kayacı, önce Belediye 
Başkanı Gürün'ü suçladı, "O'nun zamanında takım amatöre düştü" dedi,
sonra diğer adaylara esti gürledi: "Ben her maçta taraftarın
arasındayım, onların bir uzvuyum. Bunlar ne maça gelirler, ne de
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kurtuluş törenlerine, sonra da "Sporda şunu yapacağız,
bunu edeceğiz" diyerek atıp tutarlar. Ben onlara balık yemesini değil,
tutmasını öğreteceğim." MHP adayı Saim Gürsoy, spordan gelen 
bir kişi olarak spora kayıtsız kalmayacaklarını söyledi.

  

EN BÜYÜK REKLAM ARACIDIR
Gürsoy, "Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumanın tek yolunun
spor olduğu bilinciyle çok amaçlı spor tesisleri yaparak spor altyapısını 
güçlendireceğiz" dedi. Gürsoy, "Muğlaspor, Rıdvan, Sercan gibi 
Türkiye çapında yıldızları yetiştirdikten sonra ilgisizlikle bu hallere 
düşmüştür. Kentin takımı o kentin bir reklam aracıdır. Muğlaspor'u
bu gözle çalışarak büyüteceğiz" diye konuştu. DSP belediye başkan
adayı Ertuğrul Aladağ ise, Muğlaspor'a büyük destek 
vereceklerini söyledi. Aladağ, "Muğlaspor ruhu kent bütünlüğü
açısından büyük önem arz ediyor. Spor alanında da kentin adını 
en iyi şekilde duyuracağız" dedi(11.03.09-Y.Asır)
*****************************

  

  İşte bu zihniyet, takımı geldiği yeri tekrar anında iade etti..
  Bizimkilerin zihniyeti de; tekrar diriliverir korkusuyla tepesine
  çıktı...Tepin Allah tepin...
  Ne kadar öcü imişsin be KÜTAHYASPOR'um.....
  Senin insanın sana "GAVUR" gibi bakıyor.."GAVUR" muamelesi yapıyor..
  HELAL OLSUN SİZE MUĞLALILAR !..ADAM GİBİ ADAMMIŞSINIZ !....
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