
Buldan Belediyespor’da Yayla Gölü kampı 
sona erdi. Yeni Antrenör Halit Egesoy nezaretin-
de, çalışmalarına bundan sonra ilçe stadında ve 
yapacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek olan 
takımımızda bir yandan transfer çalışmaları da 
hızla sürdürülüyor. Geçtiğimiz yıl oldukça ba-
şarılı maçlar çıkaran kadrodan 9 oyuncumuzun 
kampa katılmadığı ekibimizde bu yıl transfer 
edilen oyuncularla 30 kişilik kadro kurduklarını 
açıklayan Buldan Belediyespor Genel Kaptanı 
Salih Savan “Bu sezon geçtiğimiz yıllardaki 
maçlardan daha iyi olmamız gerekiyor. Çünkü 
bu yıl değişen statüye göre Süper Ligde ilk 
ikiye kalacak ekip, bu  gelecek sezon kurulacak 
4. Lige direk çıkma hakkı kazanacak. Bu lig 
profesyonel ve iller arası deplasmanlı olacak. 
Dolayısıyla biz bu yıl çok iyi mücadele ederek 
Buldan’ımızı burada temsil etmek istiyoruz. 
Tüm gayretimiz bu yönde olacaktır” dedi. 
Bu yıl transfer edilen futbolcularımız şunlar: 
Bucaspordan Murat, Mersin İdmanyurdu’ndan 
Ali Uz, Volkan, Serinhisar’dan Mehmet Maviş, 
Denizlispor’dan Ferhat Aydınlar, Gümüşler’den 

Ramazan, PAÜ’den Murat Solak. 
10 Ekimde Kaklık maçıyla start 
alacak takımımız ligin içerdeki 
ilk 2 maçını sahamızın bakımda 
olması sebebiyle deplasmanda 
oynayacağımız öğrenildi,
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Buldan Beşiktaşlı-
lar Derneğinin yapılan 
olağan kongresinde yeni 
başkan M. Arif Dam-
gacı oldu.Beşiktaşlılar 
Kahvesi olarak da bilinen 
İnan Kıraathanesinde 
yapılan kongreye katı-
lım hayli yüksek oldu.2003 yılında kurucu başkan 
olarak görev yapan Damgacı, 2006 yılı Ekim ayında 
görevi Halil Baştürkmen’e devretmişti.100 üyeli 
Buldan Beşiktaşlılar Derneğinin yapılan kongre-
sinde başkanlığa seçildikten sonra yaptığı teşekkür 
konuşmasında üyelere seslenen Damgacı “Artık üye 
sayımızı artırarak, Beşiktaşlı taraftarlar arasındaki 
sosyal dayanışmayı sağlamak istiyoruz.Beşiktaşlılık 
bilincini, ahlaki değerlerini, centilmenliğini kısacası 
Beşiktaşlılık kültürünü Buldan halkımıza tanıtmak 
ve yaymak  istiyoruz.Çalışmalarımız bu yönde 
olacaktır.” dedi.

Buldan Beşiktaşlılar Derneği yönetim ve denetle-
me kurulu şu isimlerden oluşuyor.

Yönetim Kurulu: M. Arif Damgacı, Yahya 
Arabacı, Cankut Ergene, Mertcan Dönmez, Sertan 
Sepetoğlu, Salih Seçkin Önder, Emre Kaymak.

Yedekler: Süleyman İnan, Ali Başsayın, Fuat 
Yeşiltepe, İbrahim Gümüloğlu, Deniz Özalp, Ayhan 
Oymak, Ahmet Cem Arabacı.

Denetleme Kurulu Asil: Özcan Durusoy, Faruk 
Özdil, Ali Dalkılıç.

Yedekler: Halit Özet, İzzet Akyol, Musa Abalı.

Beşiktaşlılar Derneğinde Başkan 
M. Arif Damgacı

KAMPDA GÜÇ DEPOLADIK

BULDAN BELEDİYESPOR’DA 
İSYAN

Geçen sezon başarılı bir yıl geçirerek bir üst lige çıkan 
Buldan Belediyespor’a nazar değdi. Buldanlı futbolcular bu 
sezon takımda oynamama kararı aldılar.

Geçtiğimiz yıl büyük bir özveriyle mücadele eden takımı-
mızın iskeletini oluşturan Kaptan Süleyman, Fatih, Salih, 
Sercan Püye, Haluk, Habip, Rıza ve Ülfet kampa ve antre-
manlara katılmazken bu yıl takımda oynamayı düşünme-
diklerini, yeni yönetimin kendileriyle görüşmeden yabancı 
transferler yaptıklarını, kendilerinin ikinci plana atıldığını, 
amaçlarının kesinlikle para olmadığını, geçen yıl ki kadro-
nun bu sezonu da rahatlıkla iddialı bir şekilde götürebileceği 
halde Buldanlı gençlerin göz ardı edilmesine anlam verme-
diklerini belirterek şunları söylediler:

“Geçen sezon hiçbir transfer ücreti almadan, memleketi-
mizin takımına hizmet vermek düşüncesiyle futbol oynadık. 
Pek çoğumuz antrenmanlar ve maç nedeniyle işini gücünü 
bıraktı. Tamamen amatör duygularla fedakarca top oynaya-
rak takımımızı bir üst lige çıkardık. Yeni yönetim, bu başarılı 
kadroyu dağıtıp dışarıdan para ile futbolcu transfer etti. 
Dışarıdan getirilen futbolculara verilen para yerli hiçbir fut-
bolcuya verilmedi. Biz gene de para falan istemiyoruz. Ama 
dışarıdan getirilen futbolculara para ödeyip yerli futbolculara 
ödemezseniz bu hoş olmaz. Bu, bu takımda bizim istenmedi-
ğimiz anlamına gelir.”

            Yayla Gölü’nde düzenlenen kampa katılmayan 
futbolcular, antrenmanlara da çıkmıyorlar.   


