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HATIRA ORMANI PROJESİNDE
RESMİ PROTOKOLLER İMZALANDI

“Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.”

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. FUAT ERDAL’DAN
BİN ADET FİDAN BAĞIŞI

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal 
kulübümüzün başlatmış olduğu Eskişehirspor Hatıra 
Ormanı için 1000 adet fidan bağışında bulundu. (Sf. 2’de)

ÖZGÜR MARANKOZ: “ESKİŞEHİRSPOR’UN BORCU, DEĞERİNDEN ÇOK DEĞİL” (Sf.4’te)
RÖPORTAJ: OYUNCUMUZ BERKAY TANIR  - “AVUSTURYA’DA KURULAN HAYALLER GERÇEK OLDU” (Sf. 9’da)
 RÖPORTAJ:  TAKIM DOKTORUMUZ OP.DR.BARIŞ KURTGÖZ - “SAĞLIĞIMIZ ONA EMANET” (Sf. 11’de)

RÖPORTAJ: ANONS GÖREVLİMİZ GÖKHAN GÜLDAŞ - “TEŞEKKÜRLER EFSANE” (Sf. 13’te)

ESES TOKEN
SATIŞLARI
8 MARTTA 
BAŞLIYOR

Eskişehirsporumuz ve Bitci Teknoloji tarafından hayata geçirilen taraftar token projesi 
kapsamında geliştirilen Eses Token 8 Mart 2021 Pazartesi günü satışa sunuluyor. (Sf.3’te)
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G Ü N D E M H a t ı r a  O r m a n ı

RESMİ PROTOKOLLER İMZALANDI
HATIRA ORMANI PROJESİNDE

Bir taraftarımızın sunduğu ve kulübümüzün görüşmelerini 
başlattığı Eskişehirspor Hatıra Ormanı Projesinde resmi 
protokoller imzalandı.

Daha önce Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile istişareleri 
yapılan proje için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan resmi izinler 
alındı ve projenin hayata geçmesi için resmi süreç başlatıldı. 
Vali Hane�i Demirkol Tesislerimizde Kulüp Başkanımız     
Mustafa Akgören ve Başkan Vekilimiz Fatih Sezer ile bir araya 
gelen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve İşletme 
Müdürü Doğan Kiras resmi imzaları atarak projenin resmi 
başlangıcının temellerini attılar.

4,5 YILLIK İMZA
UĞUR CAN SEMİZOĞLU’DAN

Kulüp altyapımızdan yetişen 19 yaşındaki Uğur Can Semizoğlu 
kendisini profesyonel futbolcu yapan sözleşmeyi imzaladı. Oyuncumuz 
4,5 yıl boyunca Eskişehirsporumuzun formasını giyecek.
Oyuncumuzun yetiştirme bedeli konusunda Altyapıdan sorumlu Asbaşkanımız 
Anıl Koçhan geçtiğimiz günlerde Harb-İş Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kaplan,    
Eskişehir Büyükdere Gençlik Spor Kulübü Başkanları Polat Öztürk ve Fatih 
Atalay, DSİ Bentspor Başkanı Turgay Yarar ve Eskişehir 26 Gençlik Spor Kulübü 
Başkanı Serkan Can’a ve kulüplerle temasımıza vesile olan EASKF başkanı Sadri 
Atam’a teşekkür etmişti.

PROF. DR. FUAT ERDAL’DAN BİN ADET FİDAN BAĞIŞI
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal 
kulübümüzün başlatmış olduğu Eskişehirspor Hatıra 
Ormanı için 1000 adet �idan bağışında bulundu.

Bugün, Vali Hane�i Demirkol Tesislerimizde Anadolu Üniversitesi       
Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Sağlık Spor Kültür Daire Başkanı Galip 
Özsarı  ile Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören, Başkan Vekilimiz Fatih 
Sezer ve yönetim kurulu üyelerimiz ile bir araya geldiler.

Prof. Dr. Fuat Erdal kampanya için desteğini ileterek “Orman Bölge 
Müdürlüğümüz ve Eskişehirsporumuz arasında imzalanan bu anlamlı iş 
birliği hem Eskişehir’imize hem Eskişehirsporumuza nefes olacak. Bir 
Eskişehirli olarak bu projeye destek olmak benim için gurur verici. Ben 
de Eskişehirspor taraftarı, Eskişehirspor sevdalısı Fuat Erdal olarak 
1.000 �idan bağışı ile katkıda bulunarak tüm Eskişehir sevdalılarını,      
Eskişehir’e ve Eskişehirsporumuza nefes olmaya davet ediyorum” 
açıklamalarında bulundu.

Değerli Rektörümüz ayrıca, kulübümüzün durumu ile ilgili ise “Bir 
Anadolu Kulübü  olarak  Türkiye  futbol  tarihine  adını  altın  har�lerle  
yazdıran Eskişehirsporumuz her Eskişehirli gibi benim için de bir futbol 
takımı olmaktan hep daha fazlası olmuştur. 1965 yılından beri Eskişehir, 
hiçbir zaman Eskişehirspor’dan ayrı düşünülmemiştir. Tüm Türkiye’nin 
bildiği gibi Eskişehirlilerin ve Eskişehir ile bir bağı olan herkesin               
gönlünde sadece Eskişehirspor sevdası vardır. Benim için de Eskişehir 
demek aynı zamanda Eskişehirspor demektir. Bilindiği gibi ÜniESES, 
Üniversiteler bünyesinde resmi olarak  faaliyet  gösteren  ilk öğrenci 
topluluğu olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ancak 
bugün ben Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal olarak değil,             
Eskişehir’in evladı, Eskişehirspor taraftarı Fuat Erdal olarak buradayım” dedi.

Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ise desteklerinden dolayı Erdal’a ve 
tüm Anadolu Üniversitesi’nde teşekkürlerini ileterek, hatıra ormanımız 
için şehrimizin her kesiminden desteklerini beklediklerini ifade etti.



TÜFAD ZİYARETİ
TEKNİK EKİBİMİZDEN

Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev, Türkiye Futbol                
Antrenörleri Derneği Eskişehir Şubesi’nin misa�iri 
oldu. TÜFAD binasında gerçekleşen ziyarette Teknik 
Direktörümüz yanı sıra yardımcı antrenörlenimiz 
Evrensel Heper, Metin Kantarcı, Yasin Söğüt, Çetin 
Öztürk ve basın mensupları da yer aldı.

TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Teknik               
Direktörümüz Cengiz Seçsev’e başarılar dilerken, Eskişehirli 
bir Teknik Direktör tercih ettikleri için Eskişehirspor         
yönetimine teşekkür ettiğini söyledi. Teknik Direktörümüz 
ise nazik davetlerinden dolayı yetkililere teşekkür ederek    
Eskişehirspor’da çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile         
getirdi ve öncelikli hede�lerinin genç oyuncuları kazanmak              
olduğunu, bu konuda camiadan sabır beklediğini söyledi.
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G Ü N D E M E S E S  T o k e n

8 MARTTA BAŞLIYOR
ESES TOKEN SATIŞLARI

Eskişehirsporumuz ve Bitci Teknoloji tarafından 
hayata geçirilen taraftar Token projesi kapsamında 
geliştirilen Eses Token 8 Mart 2021 Pazartesi 
günü satışa sunuluyor.

İlk etapta satışa sunulacak 12 milyon adet Token’a, Türkiye’nin 
farklı şehirlerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki        
Eskişehirspor taraftarımızdan yoğun ilgi bekleniyor.

Eskişehirsporumuz, geçtiğimiz günlerde açıkladığı taraftar 
Token projesinde ilk satışın 8 Mart 2021 Pazartesi günü 
başlayacağını duyurdu. Türkiye’nin blockchain alanındaki 
öncü teknoloji şirketlerinden Bodrum merkezli Bitci Teknoloji 
iş birliğiyle hayata geçen projeyle ilgili detaylar, Kulüp 
Başkanımız Mustafa Akgören ve Bitci Teknoloji CEO’su 
Onur Altan Tan’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında 
duyuruldu.

Verilen bilgilere göre, Bitci Teknoloji’nin yerli blockchain 
platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak Eses Token’lardan 
toplam 260 milyon adet üretilecek. Üretilen bu Token’ların 
12 milyon adedi de 08 Mart’ta, 0,30 TL’lik avantajlı ön satış 
�iyatıyla Bitci.com internet sitesi ve Eskişehirspor aplikasyonu 
üzerinden satışa sunulacak. Kalan Token’lar ise ilerleyen 
dönemde yeniden satışa sunulabilecek ya da farklı kampanyalar 
için kullanılabilecek.

TARAFTARLARA NE AVANTAJ SAĞLAYACAK?
Söz konusu Token’ların satışı Eskişehirsporumuz için önemli bir gelir 
kaynağı olacak. Taraftarlar ise ellerindeki Token’ları üç temel başlık         
altında değerlendirebilecek.

İlk olarak projeye özel hazırlanan Eskişehirspor aplikasyonu üzerinde, 
Token’larını kullanarak özel içeriklere ve anketlere erişebilecek; kimi 
zaman sporcularla özel buluşmalara katılabilecekler. Aynı zamanda bu 
aplikasyon üzerinden sadece Eskişehirspor’a ilişkin haberleri değil, tüm 
liglerle ilgili genel bilgilere ve maç sonuçlarına ulaşabilecekler. Bunun 
yanında taraftarlar, ellerindeki Token’ları Bitci Teknoloji’nin kripto   
paradan TL’ye ödeme platformu Bitci Pay ile anlaşması bulunan tüm 
noktalarda alışveriş için kullanabilecekler.  Son olarak söz konusu            
Token’ların Bitci.com üzerinden işlem   görmeye başlamasıyla birlikte, 
diledikleri zaman bu Token’ları alıp satabilecekler.
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G Ü N D E M H a b e r l e r

“ESKİŞEHİRSPOR’UN BORCU, DEĞERİNDEN ÇOK DEĞİL”
ÖZGÜR MARANKOZ:

Projeler ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Asbaşkanımız Özgür Marankoz, Eskişehirsporumuzun 
hayata geçirdiği projeler hakkında son bilgileri paylaştı. Göreve gelir gelmez Fabrika projesi için  kollarını 
sıvadıklarını söyleyen Marankoz bu projenin Eskişehirspor için çok önemli olduğuna dikkat çekti.     
Gündemde yer alan tüm projelerimizle ilgili son durumları değerlendiren yöneticimiz ayrıca Damat  
�irması ile sponsorluk konusunda anlaşma yapıldığını ilk kez duyurdu. 

“O PROJELER İÇİN HALA ÇOK İSTEKLİYİZ”

Göreve geldikleri günden beri üzerinde çalıştıkları önemli projelerde 
ülke gündeminden dolayı yol kat edilemediğini söyleyen Marankoz, 
“O günlerde 2-3 tane çok önemli projemiz olduğuna dair açıklama 
yapmıştık. Düzenlenen basın toplantılarında sürekli bu projelerden 
bahsettik. Ancak devam eden süreçte ülkemiz için üzücü gelişmeler 
yaşandı. Şehit haberleri, depremler derken bir de tüm dünyayı 
etkileyen sarsıcı bir pandemi dönemi yaşadık. Bu sebeple projelerimizin 
hayata geçmesi konusunda aksamalar yaşandı. Bu projelerin tamamı 
resmi kurumlar odaklı projeler olduğu için biz tüm görüşmeleri 
yaptık ve beklemeye geçtik. Yönetim kurulu olarak kulübümüz adına 
tüm hazırlıkları yaptık ve hazırladığımız sunumları ve raporları 
resmi kurumlara ilettik. Bu projelerin hayata geçmesi için hala çok 
istekliyiz. Kulübümüze kalıcı gelirler sağlayacak bu projeler gerçekten 
büyük ve önemli projeler. Şu an için beklemekten başka                         
yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.

D’S DAMAT ŞIKLIĞI GELİYOR
ESKİŞEHİRSPORUMUZA

Dünya erkek modasının lider markalarından D’S 
Damat, Türkiye’de ve dünyada spora ve sporcuya 
verdiği desteği Eskişehirsporumuz ile sürdürüyor. D’S 
Damat, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig’de mücadele 
eden takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadroları 
için markanın sürdürülebilir moda anlayışı hede�lerini 
de destekleyen özel bir koleksiyon hazırlayacak.

Kulüp Başkanımız Sayın Mustafa Akgören ile Orka 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Arar’ın 
katılacağı protokol imza töreni, 5 Mart Cuma günü      
Eskişehir Yeni Stadyumu’nda gerçekleşecek.

FİRMASI İLE GÖRÜŞÜYORUZ
CORENDON

Geçtiğimiz aylarda Corendon �irması ile güzel bir 
işbirliği yaptık diyen Marankoz, “Kendileri Ocak 
ayında bizim kamp masra�larımızı karşıladılar. LED 
panolarına reklam verdiler. Muhtemelen bu yaz          
döneminde de sponsorumuz olacaklardır diye tahmin 
ediyorum. Farklı reklamlar için de kendileri ile 
görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Teknik               
Direktörümüz Cengiz Seçsev’e başarılar dilerken, Eskişehirli 
bir Teknik Direktör tercih ettikleri için Eskişehirspor         
yönetimine teşekkür ettiğini söyledi. Teknik Direktörümüz 
ise nazik davetlerinden dolayı yetkililere teşekkür ederek    
Eskişehirspor’da çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile         
getirdi ve öncelikli hede�lerinin genç oyuncuları kazanmak              
olduğunu, bu konuda camiadan sabır beklediğini söyledi.
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G Ü N D E M H a b e r l e r

KENDİ EKONOMİSİNİ YARATTI”
“ALTYAPIMIZ,

TEŞEKKÜRLER”
“SPONSOR FİRMALARIMIZA

Güncel sponsor �irmalar hakkında da bilgi veren Özgür Marankoz, “Şu 
anda ETİ, Vestel, Zorlu Enerji, Özel Gürlife Hastanesi, Nadll, Corendon, 
Bitci, Damat, Doğruluk Sağlık Grubu ve SSN Sports �irmaları 
kulübümüzün resmi sponsorları. Bunların dışında stadyumdaki led 
ekranlarımıza reklamlar veren �irmalar da var. Özellikle pandemi günlerinde 
kulübümüze destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz” dedi. 

“SİYAH KIRMIZI TARAFTAR ÜRÜNLERİ MAĞAZASI” 
Taraftarların sabırsızlıkla beklediği Siyah Kırmızı mağazasının da kısa 
sürede hizmete açılacağını söyleyen yöneticimiz, “Siyah Kırmızı ismini 
verdiğimiz mağazamız hazırlanıyor. Hazır hale geldiğinde taraftarımızın 
hizmetine sunulacak. Taraftarlarımızın kulübümüzün lisanslı ürünlerini 
Siyah Kırmızı mağazamızın yanı sıra dijital ortamda da satın alabilecek. 
Bir alışveriş sitesinden satış yapmak için görüşüyoruz. O site üzerinden 
de satışlarımızın olmasını istiyoruz. Ayrıca kısa bir süre içerisinde yayın 
hayatına başlayacak olan mobil uygulamamız üzerinden de taraftarlarımız 
lisanslı ürünlerimizden satın alabilecekler. Mobil uygulamamız üzerinden 
taraftarlarımız Eses Token ile ürünlerimizden satın alma imkanına sahip 
olacaklar. Mümkün olan en kısa sürede gelişmeleri olumlu olarak 
sonuçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

PROJELER DESTEK BULACAKTIR”
“YENİLİKÇİ VE VİZYONER

Sponsorluk görüşmesi yaptığımız �irmalar Eskişehirspor’un 
çok büyük bir kulüp olduğunu sürekli dile getiriyor diyen 
Marankoz, “Kulübümüz hangi durumda olursa olsun, hangi 
ligde olursa olsun çok büyük ilgi görüyor. Ortaya yenilikçi 
ve vizyoner projeler koyulduğu sürece de her zaman 
destek bulmaya devam edecektir. Kulübümüze yurt içi ve 
yurt dışından önemli derecede bir ilgi var. Sponsor �irmaların 
ve proje paydaşlarımızın bize karşı olumlu yaklaşımları 
yönetim kurulu olarak bizim şevkimizi artıyor. Bu görüşmeler 
ve çalışmaları yaparken şunu çok net bir şekilde görüyoruz 
ki ; kulübümüzün borcu, değerinden çok değil. Eskişehirspor 
Eskişehir’in en büyük markasıdır. Bu markaya yakışır bir 
güven ortamı da sağlandı. İnsanlar ekonomik anlamda 
mutlu olduğunda bu ortamın geri dönüşü de güven duygusu 
oluyor. İnsanlar verdikleri paranın nereye gittiğini 
görüyor.” dedi.

Yöneticimiz “Fabrika” projesinin kendileri için en kıymetli proje olduğunu aktararak,             
“Kurtuluşun altyapıda olduğuna inanıyoruz. Altyapıda kurduğumuz sistem sayesinde artık       
altyapı kendi ekonomisini oluşturup kendi kendine yetebilir hale geldi. Hatta şunu da       
ekleyebilirim. Genelde futbol kulüplerinde A takımdan altyapıya para aktarılıyordu. Bugün akış 
yönü terse çevrilebilir hale geldi diyebilirim. Bugün itibariyle altyapımızda görevli antrenör ve 
personellerimizin alacağı bulunmamaktadır. Futbol akademimiz, pandemi olmasaydı çok daha 
büyük bir ekonomi oluşturabilirdi ama bu sıkıntılı yıla rağmen başarılı oldu. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile protokol imzalama aşamasındayken pandemi araya girdi. Normalleşme süreci ile 
birlikte bu protokolü de hayata geçireceğiz. Şehrimizin üniversiteleri ile de işbirliği                   
protokolleri yapıldı, üniversitelerimize de gösterdikleri hassasiyet için buradan teşekkür 
etmek isterim. Öte yandan futbol akademimizin mahallelere yayılma süreci de başlıyor. Fabrika 
projemiz maddi getiriler dışında, Eskişehirli genç yeteneklerin Eskişehirspor’a, yüksek             
Eskişehirspor bilinci ve aidiyetinin gençlerimize kazandırıldığı bir proje haline gelecek”             
ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR MARANKOZ: “ESKİŞEHİRSPOR’UN BORCU, DEĞERİNDEN ÇOK DEĞİL” (Sf.4’te)
RÖPORTAJ: OYUNCUMUZ BERKAY TANIR  - “AVUSTURYA’DA KURULAN HAYALLER GERÇEK OLDU” (Sf. 9’da)
 RÖPORTAJ:  TAKIM DOKTORUMUZ OP.DR.BARIŞ KURTGÖZ - “SAĞLIĞIMIZ ONA EMANET” (Sf. 11’de)

RÖPORTAJ: ANONS GÖREVLİMİZ GÖKHAN GÜLDAŞ - “TEŞEKKÜRLER EFSANE” (Sf. 13’te)
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G Ü N D E M H a b e r l e r

KULAK VERİYORUZ”
“TARAFTARIMIZIN SESİNE

Sosyal medya yoluyla, mail yoluyla ve hatta sokakta bize �ikir sunan  herkesi 
dinliyoruz. Elimizden geldiğince tüm geri dönüşleri değerlendiriyoruz.

Kulübümüzün resmi internet sitesine bize katılın sekmesi entegre edildiğinin 
altını çizen yöneticimiz, “Sekmeye tıklayanlar ‘Projem Var, İnsan Kaynakları 
ve Üyelik Başvurusu’ alt sekmeleri ile karşılaşacaklar. Projem Var sekmesini 
tıklayanlar kişisel bilgilerini girdikten sonra projelerinin kısa bir özetini bize 
ulaştırabilecekler. Mantıklı ve uygulanabilir olanlara geri dönüş yapacağız. 
Taraftarlarımızın sesini en çok ciddiye alan yönetim kurullarının başında 
geldiğimizi düşünüyorum. Fidan bağışı kampanyası da bunun en güncel 
örneğidir. Sosyal medyada Çağıl Kaya isimli taraftarımızın yapmış olduğu 
paylaşımı ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme getirdik ve çalışmalara 
hemen başladık. Çağıl Kaya’ya da buradan bu güzel düşüncesi için teşekkür 
etmek istiyorum” dedi.

Kulübümüzde çalışmak isteyen taraftarlarımız da 
kulübümüze iş başvurusunu resmi sitemiz üzerinden 
ulaştırabileceklerini söyleyen Özgür Marankoz, “Bize 
Katılın sekmesinin içerisinde bulunan ‘İnsan Kaynakları’ 
alt sekmesine tıklayarak formu doldurup onaylamaları 
bize ulaşmaları için yeterli olacaktır. Orada gönüllü veya 
maaşlı çalışmak istediklerini belirten bir bölüm de           
bulunuyor. Kulübümüze üye olmak isteyen taraftarlarımız 
için de ‘Bize Katılın’ sekmesinin içerisinde bulunan 
‘Üyelik Başvurusu’ bölümü var. Kulübümüze üye olmak 
isteyenler oradan başvuru formunu indirip, çıktı alarak 
kulübümüze gelebilirler” ifadelerini kullandı.

“RESMİ SİTEMİZDE ‘BİZE KATILIN’ 
BÖLÜMÜNÜ AÇTIK”

ÇOK HIZLI GELİŞTİ”
“FİDAN KAMPANYASI

Yöneticimiz, �idan kampanyası projesinin çok hızlı 
geliştiğini de ekleyerek, “Tüm hazırlıklar tamamlanmadan 
bu tarz projeleri taraftarlarımıza duyurmayı istemiyoruz. 
Ancak taraftarımızdan gelen bir proje olduğu için 
herkesin gözü önünde gelişmeler devam ediyor. SMS 
�irmaları ile görüşüyoruz. Buradaki yüksek orandaki 
komisyonlardan dolayı biraz çekincemiz bulunuyor. 
Kredi kartı ile de bağış almak istiyoruz. Firmalar ile 
bu konuda temas halindeyiz. Birkaç farklı yöntem 
daha var onlar üzerinde çalışıyoruz. Resmi internet 
sitemizden veya yeni kuracağımız bir internet sitesi 
üzerinden taraftarlarımızın kampanyayı online 
olarak takip edebilecekleri bir sayaç eklemek istiyoruz. 
Kusursuz bir proje olması için biraz zamana ihtiyacımız 
var”
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Yöneticimiz “Fabrika” projesinin kendileri için en kıymetli proje olduğunu aktararak,             
“Kurtuluşun altyapıda olduğuna inanıyoruz. Altyapıda kurduğumuz sistem sayesinde artık       
altyapı kendi ekonomisini oluşturup kendi kendine yetebilir hale geldi. Hatta şunu da       
ekleyebilirim. Genelde futbol kulüplerinde A takımdan altyapıya para aktarılıyordu. Bugün akış 
yönü terse çevrilebilir hale geldi diyebilirim. Bugün itibariyle altyapımızda görevli antrenör ve 
personellerimizin alacağı bulunmamaktadır. Futbol akademimiz, pandemi olmasaydı çok daha 
büyük bir ekonomi oluşturabilirdi ama bu sıkıntılı yıla rağmen başarılı oldu. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile protokol imzalama aşamasındayken pandemi araya girdi. Normalleşme süreci ile 
birlikte bu protokolü de hayata geçireceğiz. Şehrimizin üniversiteleri ile de işbirliği                   
protokolleri yapıldı, üniversitelerimize de gösterdikleri hassasiyet için buradan teşekkür 
etmek isterim. Öte yandan futbol akademimizin mahallelere yayılma süreci de başlıyor. Fabrika 
projemiz maddi getiriler dışında, Eskişehirli genç yeteneklerin Eskişehirspor’a, yüksek             
Eskişehirspor bilinci ve aidiyetinin gençlerimize kazandırıldığı bir proje haline gelecek”             
ifadelerini kullandı.



G Ü N D E M H a b e r l e r

BİLGİLENDİRME AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”
“E-GAZETE

“Eskişehirspor Gazetesi bizim sürekli gündemimizde olan bir projeydi” ifadelerini 
kullanan Özgür Marankoz, “Başkanımız bir basın toplantısında dergi çıkarmak 
istiyoruz demişti. O düşünceyi haftalık gazeteye uyarladık. Günümüzde herkes 
teknoloji ile yaşıyor. Taraftarımızın da en doğru bilgileri, resmi bir kaynaktan 
alması gerekiyordu. Pandemi nedeniyle sık ve düzenli olarak basın toplantısı 
düzenleyemiyorduk. Böyle bir çözüm bularak taraftarımızı düzenli olarak bilgilendirebiliriz 
diye düşündük. Ücretsiz olması çok önemli bir detay. İlk sayıdan olumlu geri 
dönüşler aldık. Dijital gazetemize de aldığımız reklamlar sayesinde kulübümüze 
maddi kaynak yaratabiliyoruz. Reklam vermek isteyen �irmalar da kulübümüzle 
iletişime geçebilirler” dedi.

SADECE FUTBOLU ÖĞRENMİYORLAR”
“ÇOCUKLARIMIZ

Bir kız çocuğu babası olan Yöneticimiz, kızının da fabrika bünyesine dahil 
olmasıyla ilgili; “Yönetim kurulu olarak hemen hemen tüm Fabrika antrenmanlarını 
saha kenarından takip ediyorduk. Bir gün 3 buçuk yaşındaki kızımla beraber 
izlerken antrenmana katılmasını istedim. Fabrika projemizde cinsiyet ayrımı yok. 
Kızımın antrenmanda çekilen fotoğra�ları paylaşınca diğer aileler de kız çocuklarını 
antrenmanlara getirmeye başladı. Keşke şartlarımız daha iyi olsa da Kadın Futbol 
Takımı ya da farklı branşlar kurabilsek. Bu çocuklar akademide sadece futbol 
öğrenmiyorlar. Paylaşmayı, arkadaşlığı sıra beklemeyi öğreniyorlar. 3 buçuk 
yaşında bir çocuğun topa vurmayı öğrenmesini beklemiyoruz. Orada bir grup 
halinde hareket etmeyi, bir eğitmenin direkti�lerini nasıl uygulayabildiğini 
görmek çok keyi�li. O çocuğun eve gittiğinde anlattıklarını dinlemek paha biçilemez 
bir duygu. Bu işin uzmanı olmasam da bir baba olarak çok net bir şekilde      
söyleyebilirim ki akademimiz aynı zamanda küçük yaştaki çocuklarımız için       
aktivite niteliği de taşıyor” dedi.
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UYGULAMAMIZ GELİYOR”
“MOBİL

Eskişehirspor’un lisanslı mobil uygulamasının 
yayın hayatına başlayacağı açıklamasını yapan 
Marankoz, “Bitci Teknoloji �irması ile mobil 
uygulamamızın hayata geçirilmesi ile alakalı bir 
işbirliği yaptık. Taraftarımız mobil uygulamayı 
kullanarak Eses Token alabileceği gibi, takımımız 
ve kulübümüzle ilgili içeriklere de rahatlıklar 
erişebilecek. E-Gazetemizi okuyabilecek. 
Kulübümüzün hazırladığı özel içerikleri görebilecek. 
Kulübümüzün lisanslı ürünlerini satın alabilecekler” 
ifadelerini kullandı.
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İLGİ ŞİMDİDEN YOĞUN” 
“ESES TOKEN İÇİN

Marankoz, Eses Token konusu duyulduğundan beri çok yoğun bir ilgi gördüklerini  belirtirken, “Eskişehirspor’a değer katacak 
bir projeyi daha hayata geçirmek üzereyiz. Dijital para, projemiz kulübümüze önemli gelirler sağlayabilecek bir proje. Yönetim 
kurulu toplantılarında sürekli gündeme geldi. Pandemi nedeniyle biraz rötar da yaptı. Ama yine de sanal para konusunda en 
hızlı hareket eden spor kulüplerinden birisi olduk. Gerek camiamız gerekse yatırımcılar tarafından ilgi görmeye başladı bile. 
Bitci �irması formamızın kol kısmına sponsorluk desteği de verdi. 4-5 farklı marka arasından yerli olmasından ve çizdiğimiz yol 
haritasında mutabık kalmamızdan dolayı  Bitci’yi seçtik. 3 Mart’ta düzenleyeceğimiz lansman ile tüm detayları kamuoyu ile 
paylaşacağız. 8 Mart Pazartesi günü de ilk arz, taraftarımız ve yatırımcılarla buluşacak” dedi.

G Ü N D E M H a b e r l e r

HESABIMIZ YAYINDA” 
“LINKEDIN

Dahil olduğumuz sosyal medya platformlarımıza bir yenisini 
daha ekledik diyen Marankoz, “Profesyonel iş ağı platformu 
LinkedIn sayfamızı oluşturarak aktif hale getirdik. Bu platformda 
profesyonel olarak yaptığımız işleri, projeleri, sosyal sorumluluk 
işbirliklerini paylaşarak potansiyel sponsorlarımıza ulaşabileceğiz. 
Kulübümüze değer katacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bu 
hesabımızı takip ederse seviniriz. O hesabı da aktif olarak          
kullanacağız” cümlelerini kullandı.

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİKLERİ 
YAPMAYA HAZIRIZ”

Eskişehirspor’un  şehrimizin en büyük markası olduğu kadar 
en büyük  sivil toplum kuruluşu da olduğunu söyleyen yöneticimiz, 
“Diğer sivil toplum örgütleri ile her zaman işbirliği yapmaya 
hazırız. Sokak hayvanları konusunda da, doğayı koruma 
konusunda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İnsanlarda 
farkındalık yaratacak her türlü �ikre ve projeye sıcak bakarız. 
İnsan önce şehrinin, sonra da ülkesinin milliyetçisi olmalı. Bu 
şehre ait her şeyi çok seviyoruz. Sokaktaki kedisinden, ağacına 
kadar” sözleriyle ise sivil toplum kuruluşları ve taraftarımıza 
tüm projelerini kulübümüzle paylaşmaları konusunda çağrı yaptı.

E S K İ Ş E H İ R S P O R  G A Z E T E S İ 8

E S K İ Ş E H İ R S P O R  G A Z E T E S İ 4

Geçtiğimiz aylarda Corendon �irması ile güzel bir 
işbirliği yaptık diyen Marankoz, “Kendileri Ocak 
ayında bizim kamp masra�larımızı karşıladılar. LED 
panolarına reklam verdiler. Muhtemelen bu yaz          
döneminde de sponsorumuz olacaklardır diye tahmin 
ediyorum. Farklı reklamlar için de kendileri ile 
görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

linkedin.com/company/eskisehirspor
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Eskişehirsporumuzun 21 yaşındaki futbolcusu Berkay Tanır 
samimi açıklamalarda bulundu. Avusturya’da Eskişehirspor 
maçlarını izleyerek büyüdüğünü söyleyen Berkay, “Eskişehirspor’da 
oynamayı çok istiyordum, Eskişehirspor formasını giyerek hayalimi 
gerçekleştirdim” dedi.

B e r k a y  T A N I R
Eskişehirspor A Takım Oyuncusu 

“ESKİŞEHİRSPOR’DA 
OYNAMAK BENİM 

HAYALİMDİ”

“TUTTUĞUM TAKIM HER ZAMAN 
ESKİŞEHİRSPOR OLDU”

1999 yılında Avusturya’da doğduğunu ve Eskişehirli bir ailenin 
çocuğu olduğunu söyleyen Berkay Tanır, “Türklerin yoğun 
olduğu bir kentte futbol oynayarak büyüdüm. 7 yaşında babam 
beni bir amatör takıma götürdü. Avusturya’da akademi takımları 
U8’den itibaren başlıyor. Yetenekli oyuncular 12 yaşına kadar 
seçme maçlarında forma giyiyorlar. 12 yaşına geldiğimde 
seçme maçlarından birinde St. Pölten takımının yetkilileri beni 
beğendi. 18 yaşıma kadar St. Pölten’in rezerv takımında forma 
giydim. Eskişehirli bir ailenin çocuğu olduğum için Eskişehirspor’u 
yakından takip ediyordum. Eskişehirspor, Süper Lig’de 
fırtınalar estiriyordu. Dede, Kamara, Funes Mori gibi oyuncuları 
hayranlıkla takip ediyordum. Avusturya’da bütün arkadaşlarım 
benim Eskişehirspor’u tuttuğumu biliyordu” dedi.
  
Eskişehir’e her yaz döneminde ailesi ile tatil yapmaya geldiğini 
belirten genç oyuncumuz, “Henüz 18 yaşına girmemiştim. Bir 
seferinde seçmelere katıldım. Beğendiler. Ancak 18 yaşından 
küçük olduğum için Avusturya’daki kulübümden lisansım 
alınamıyordu. 18 yaşına girdiğimde ise kulübe transfer yasağı 
gelmişti. Gençlerbirliği’nden teklif geldi ve ben de Ankara’ya 
gittim. 1,5 yıl Gençlerbirliği’nde forma giydim. Sonra Eskişehirspor 
alt yapısında transfer yasağının açıldığının haberi geldi. 
Gençlerbirliği’nden affımı istedim ve ayrıldım. Eskişehirspor’da 
oynamayı çok istiyordum. A takımda direkt oynayamayacağımı 
biliyordum. Altyapıda 6 ay forma giydim sonra A takıma çıktım. 
İlk olarak Mustafa Özer hocamız zamanında Eskişehirspor forması 
giydim. İlk maçım mağlup olduğumuz Adana Demirspor 
maçıydı. Maçta kendimi çok garip hissetmişim. Eskişehirspor 
formasıyla maça çıkmak benim için bir hayaldi. Hayalimi 
gerçekleştirdiğim için çok mutlu olmuştum” dedi.

“UZUN YILLAR BU FORMAYI 
GİYMEK İSTİYORUM”

Henüz Eskişehirspor taraftarının önünde maça çıkamadığı 
için üzgün olduğunu ifade eden 21 yaşındaki oyuncumuz, 
“İnşallah pandemi bir an evvel sona erer ve taraftarımızın 
önünde bir maça çıkarım. Eskişehirspor formasıyla Süper 
Lig’de oynamayı gerçekten çok istiyorum. Uzun yıllar bu 
formayı giymek istiyorum. Olacaksa da bir gün Eskişehirspor’a 
para kazandırarak Avrupa’ya transfer olmak isterim.   
Avrupa’da forma giymeyi her futbolcu ister. Ben de arzu 
ediyorum” dedi.
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“CENGİZ HOCA DENEYİMLİ BİR HOCA”

Cengiz hoca ile kısa bir süredir çalıştıklarını belirten 
Berkay, “Bizden istediği her şeyi sahaya yansıtmaya 
çalışıyoruz. Deneyimli bir hoca. Antrenmanlar yoğun tempoda 
ve zevkli geçiyor. Tecrübeli. Onunla birlikte ilk galibiyetimizi 
aldık. İnşallah yeni galibiyetleri de kendisi ile alırız” dedi.
  
Arkadaş ortamında sessiz ve sakin birisi olarak tanıdığı 
söyleyen Berkay, “Takım içerisinde bütün arkadaşlarımla 
aram çok iyidir. Ama Mevlüt Çelik benim için başkadır. En 
çok onunla vakit geçiriyorum. A takıma çıktığımda ilk 
Mevlüt gelmişti yanıma. O gün bugündür çok iyi arkadaşım” dedi. 

 “AVUSTURYA’DA KURULAN 
HAYAL BUGÜN GERÇEK OLDU”
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“BENDEN FORMA İSTEYECEKLERİ 
GÜNÜ ÇOK BEKLEDİM”

Sosyal medyada hakkında yazılanlara ister istemez baktığını 
dile getiren Berkay, “Olumlu eleştiriler de var, olumsuzlar da. 34 
maç üst üste kazanamamıştık. O zamanlar biraz sert yorumlar 
oluyordu. Biz profesyonel oyuncularız. Etkilenmeme çalışıyoruz. 
En çok şaşırdığım, bir tane taraftarımız, ‘Berkay Gençlerbirliği’nden 
neden gönderildi, oturup bir düşünmesi lazım’ yazmış. Benim 
Eskişehirspor sevdam ağır bastığı için ben kendi talebimle 
ayrıldım. Gençlerbirliği’ndeki hocalarıma da teşekkür ederim. 
Hepsinin üzerimde emeği var ama ben hep Eskişehirspor’u 
hayal ettim. Taraftarımız bunu bilmediği için o şekilde yazmış 
ama bu röportajı okuduktan sonra öğrenecektir. İyi dilek ve 
temenninin dışında da genellikle forma isteyen taraftarlar 
mesaj atıyor. Bu da beni mutlu ediyor, çünkü bir gün benden 
forma isteyecekleri günü çok bekledim” ifadelerini kullandı.

“ARTIK DAHA DİKKATLİ DAVRANACAĞIM”

Ümraniyespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle üzgün 
olduğu dile getiren yetenekli oyuncu, “Kabul etmek gerekirse 
hırslı bir futbolcuyum. Takımımın kazanması için elimden 
geleni yapmaya çalışıyorum. Kazanma arzusu nedeniyle bazen 
istemediğimiz davranışlarda bulunabiliyoruz. Ümraniyespor 
maçında hakeme karşı art niyetli bir harekette bulunmadım. 
Avusturya’da büyüdüğüm için Türkçem maalesef kusursuz 
derecede değil. Bazı kelimelerin nasıl yorumlanabileceğini ön 
göremiyorum. O günde başıma böyle durum geldi. Takımım 
benim yüzümden uzun süre eksik mücadele etti. Yeni bir şey 
daha öğrenmiş oldum. Hakemlere karşı bundan sonra çok 
daha dikkatli davranacağım” dedi. 
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R Ö P O R T A J B a r ı ş  K u r t g ö z

“SAĞLIĞIMIZ
ONA EMANET”

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Barış Kurtgöz ile                 
Eskişehirspor sevgisiyle başlayıp, profesyonel     
sürecine kadar uzanan hikayesini konuştuk.                  
Tecrübeli doktorumuza, futbolcuların tedavi sürecinden, 
pandemiye kadar merak ettiklerimizi sorduk. 

B a r ı ş  K U R T G Ö Z
Eskişehirspor Takım Doktoru

Sporcu sağlığıyla ilgilenmeye nasıl başladığını sorduğumuz 
doktorumuz; “2004 yılından beri Ortopedi uzmanıyım.          
Asistanlık dönemimde hocam Prof. Dr. Sefa Müezzinoğlu          
Kocaelispor’da görevliydi. Futbol dünyası ile tanışmam onun 
sayesinde gerçekleşmişti. 2007 yılında Eskişehir’de Anadolu 
Hastanesinde göreve başlamıştım. Hastanemiz o dönemlerde 
kulübe sponsor olmuştu. 2007 yılında Dr. Metin Aycı kulüp 
doktorluğu yapıyordu, ben de yardımcı oluyordum. 2008-2009 
sezonunda direkt kulüp görevlisi oldum. Kısa süreli ayrılıklar 
olsa da uzun süredir Eskişehirspor’a hizmet etmeye çalışıyorum. 
Son 3 sezondur da hastanedeki görevimin yanı sıra, aralıksız 
olarak kulüp doktorluğu yapıyorum” dedi.
 
 Koyu bir Eskişehirspor taraftarı olarak değerlendirebileceğimiz 
Kurtgöz, ‘Gerçek bir Eskişehirspor taraftarıyım’ derken sözlerine 
şu şekilde devam etti; “Çocukluktan gelme bir aşk diyebiliriz. 
Ayder tribününde çok maç izlemişliğim var. Mesleğim gereği 
çok deplasmana gidemedim ama iç sahadaki maçları kaçırmamaya 
çalışıyordum. Özellikle lise ve üniversite yıllarımda çok sayıda 
maça gittim” dedi. 

“FUTBOLCULARIMIZIN SAĞLIĞI 
EKİBİMİZE EMANET

Ekibi hakkında bilgi veren Op. Dr. Barış Kurtgöz, “Ekibimizde 
alanında uzman, tecrübeli isimler yer alıyor. Diğer doktorumuz 
Baran Güler, �izyoterapistlerimiz Uğur Aydın, Yiğit Özkan, İzzet 
Pekcan, masörlerimiz Hikmet Demiraç, Kenan Uğurlukol ve Ekrem 
Ekiz sağlık ekibimizde yer alıyor. Tanıdığım ve güvendiğim isimler 
ile aynı ekibin içerisindeyiz. Hepimizin ortak tek bir amacı var; o 
da Eskişehirspor’a yardımcı olmak. Futbolcularımızın sağlığı bize 
emanet” ifadelerini kullandı.
 
 Doktorumuz, futbolcuların sakatlık ve sonrasındaki tedavi sürecini 
ise şu şekilde anlattı; “Futbolcularımız zaman zaman sakatlık 
yaşayabiliyorlar. Ciddiyet derecesi düşükse kısa sürede �izik tedavi 
ve rehabilitasyon ile tedavi ediyoruz. Ameliyat süreci gerekiyorsa 
durum değişebiliyor. Cerrahi kararları vermek bize bağlı. Operasyon 
gerektiren durumlarda oyuncu karar veriyor. İster bizi tercih eder, 
ister farklı bir sağlık kuruluşuna başvurabilir. Oyuncularımız 
genelde bize güvenmeyi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Talha    
Erdoğan, Cengiz Alp Köseer, Emre Kuday, Selman Çiftkanatlı,       
Muhammet Yahya Akbulut operasyona aldığımız ilk aklıma gelen 
isimler. Bu oyuncuların cerrahi operasyonlarını ben gerçekleştirdim” 

“GERÇEK BİR ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARIYIM”

“HER SAKATLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL”
Futbolcuların en çok kas yaralanması sorunu ile karşı karşıya 
kaldığını belirten hocamız, “Bu sakatlıklar bazen 2-3 gün, 
bazen de 7-8 hafta oyuncuyu takımından uzak bırakabiliyor. 
Şiddetine ve derecesine göre süreç farklılık gösterebiliyor. 
Eklem ve diz yaralanmaları ile de sık sık karşılaşıyoruz”         
cümlelerini kullandı. 
 
 “Önüne geçebildiğimiz kadar geçemediğimiz sakatlıklar da var” 
diyen hocamız, “Antrenman temposuna, sıkışık maç takvimine 
göre oyuncuları doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. 
Beslenme, dinlenme, �izik tedavi ve rehabilitasyon, masaj      
programları ve koruyucu ekipmanlar ile bazı riskleri en aza 
indirebiliriz ama her sakatlığının önüne geçmek mümkün 
değil. Keşke böyle bir teknoloji olsa ama dünyanın hiçbir 
yerinde böyle bir şey yok” dedi.

 
Sahaların zeminleri sporcu sağlığı açısından çok önemli olduğunu 
söyleyen  Op. Dr. Barış Kurtgöz, “Çok yumuşak zeminler de, çok 
sert zeminler de farklı farklı sakatlıklara yol açabiliyor. Sadece 
futbolda değil tüm spor branşlarında saha zeminleri çok 
önemli. Biz kendi stadyum ve antrenman sahalarımızın zemininden 
memnunuz. Ama gittiğimiz bazı deplasman maçlarında kötü 
zeminlerle karşı karşıya kalabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
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R Ö P O R T A J B a r ı ş  K u r t g ö z

“PANDEMİDE TÜM TEDBİRLERİ EKSİKSİZ UYGULAMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Pandemi sürecinde futbolcuları Covid-19 virüsünden olabildiğince uzak       
tutmaya çalıştıklarını belirten kulüp doktorumuz, “Covid-19 salgını dünyayı 
çok önemli bir şekilde etkiledi. Dünyada yaklaşık 2,5 milyon civarında insan 
bu salgın nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. UEFA ve TFF’nin bu salgınla 
ilgili belirlemiş olduğu kurallar var. Alınabilecek tüm tedbirleri eksiksiz      
uygulamaya çalışıyoruz. Kulübümüzün içerisinde salgın olmaması adına     
yapmamız gereken ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Deplasmana giderken,        
deplasmandan gelirken çok dikkatli davranıyoruz. Sağlık sponsorumuz 
haftalık olarak testlerimizi gerçekleştiriyor. Yüzde yüz engellemek mümkün 
değil. Kulübümüzde de vakalar görüldü ama çok şükür ciddi bir sıkıntı 
yaşayan olmadı” cümlelerini kullandı.

Taraftarları anladığını ancak insan sağlığı açısından 
tribünlerin açılması için henüz erken söyleyen kulüp 
doktorumuz, “Tribünlerin Nisan ayında düşük kapasiteli 
olarak açılmasının gündemde olduğu konuşuluyor. 
Bunun için ciddi sayıda insanın aşılanması gerekiyor. 
Aşıların etkinliğinin kontrol edilmesi gerekiyor. 
Tribünlerin herşey tamam olmadan açılması ciddi 
riskler doğurabilir. Hele bir de mutasyon olayı çıktı. 
Taraftarların sabırsızlığını anlıyorum ama TFF’nin bu 
konuda aceleci davranmaması gerekiyor” dedi.
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R Ö P O R T A J G ö k h a n  G ü l d a ş

“TEŞEKKÜRLER
EFSANE”

G ö k h a n  G Ü L D A Ş
Eskişehirspor Maç Anons Görevlisi

Eskişehirsporumuzun maçlarını takip edip, onun sesini duymayan yoktur. Anonslardan 
sorumlu görevlimiz Gökhan Güldaş, nam-ı diğer ‘Teşekkürler efsane’ ile onu daha yakından 
tanımanız için bir röportaj gerçekleştirdik. Unutamadığı maçlardan, göreve nasıl 
başladığına kadar bir çok sorumuzu yanıtlayan Güldaş ‘Teşekkürler efsane’ sloganının da 
nasıl ortaya çıktığını anlattı.

“ESKİŞEHİRSPOR BENİM 
ÇOCUKLUK SEVDAM”

Gökhan Güldaş çocukluktan beri taraftarı olduğu                           
Eskişehirsporumuzla tanışmasını, “Eskişehirspor ile ilk olarak 
1987 yılında tanıştım. Türkiye Kupası �inal maçı vardı 2-1      
kazanmıştık. Maçı kazanmıştık ama kupayı Gençlerbirliği 
almıştı. O zaman çocuktum anlamamıştım. Sonra öğrendim ki 
ilk maçı Ankara’da 5-0 kaybetmişiz. Eskişehirspor benim 
çocukluk sevdam. Zamanında, yaşımız küçükken amcalarımızın 
yanında çok kez maça girmişliğimiz var” sözleriyle anlattı.

“MİLLİ MAÇLARDA DA GÖREV ALDIM”
Kulübümüz ile yollarının nasıl kesişmesini ise Güldaş, “Şu an 
şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs �irmasında müdür 
yardımcılığı yapıyorum. Radyoculuk geçmişim var. O zamanlar 
kulüpte medya sorumlusu yardımcılığı yapıyordum.  Anonsları 
yapan arkadaş görevi bırakınca Gökhan yapar dediler. 11 yıl 
oldu. Hala yapıyorum. Başarılı bir şekilde görevimizi yapmaya 
çalışıyoruz. Başarılı olabiliyorsak, ne mutlu bize.    Stadyumu-
muzda oynanan milli maçların iki tanesinde de        anonsları 
benim yapmam istenmişti. Ben de seve seve kabul etmiştim” 
ifadelerini kullandı.  
 
Anons görevlimiz, ‘Teşekkürler efsane’ sloganının ortaya 
çıkışının ise taraftarımıza bir jest amaçlı başladığını söyleyerek, 
“Eski stadyumda bir anonsu bu şekilde tamamlamıştım.          
Bulunduğum alana yakın konumda, gazeteciler vardı. Şaşkın 
bir şekilde bana bakmışlardı. Taraftarlara bir jest olsun diye, 
doğaçlama yapmıştım. Gelenek haline geldi ve zamanla         
normalleşti. Adımız ‘Teşekkürler efsane’ olarak kaldı” dedi.
 
Unutamadığım iki tane maç diyen Gökhan Güldaş,”Maçın 
başında 3-0 mağlup duruma düştüğümüz ama 4-3 kazandığımız 
Denizlispor maçını asla unutamam. Diğer maç da Koray            
Arslan’ın iki golü ile kazandığımız Galatasaray maçıdır”       
cümlelerini kullandı.

“SESİMİ TANIMALARI
BENİ MUTLU EDİYOR”

Sesinin sağlığı konusunda dikkatli davrandığını anlatan 
Güldaş, “Süper Lig’de bir ara rakiplerimize çok fazla gol 
attığımız sezonlar olmuştu. O zamanlarda bile sesimde problem 
yaşamadım. Sesimin sağlığına çok dikkat ettim. Kendimi 
maçlara hep hazır tutmaya çalıştım. İki günde bir ballı süt        
içiyorum. Arada bir çiğ yumurta içiyorum” dedi. 
 
Dışarı da sesinizi tanıyan oluyor mu sorusunu yanıtlayan 
Güldaş yaşadığı ilginç bir anıyı da bizimle şu şekilde paylaştı; 
“Geçtiğimiz günlerde özel bir işim için İstanbul’a gidiyordum. 
Sultanbeyli’de polis ekipleri çevirdi. İzin belgemi verirken, 
maskemdeki Eskişehirspor logosunu gördüler. ’Eskişehirspor 
taraftarı mısınız’ dediler. Ben de ‘evet’ dedim. Sonra arabada 
asılı olan akreditasyon kartını gördüler. ‘Kulüpte mi görevlisiniz’ 
dediler. Ben de ‘Eskişehirspor maçlarında anonsları yapıyorum’ 
dedim. Sonra araçtan aşağıya inmemi istediler. Meğerse beni 
tanıyorlarmış. Hatıra fotoğrafı falan çektirdik. Ekip arkadaşları 
ile aralarında önceden benden bahsetmişler. Hoşuma gitmişti.” 
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