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TOKEN
SATIŞLARI
6 MİLYONU GEÇTİ
Eskişehirsporumuz ve Bitci Teknoloji tarafından hayata geçirilen taraftar
Token projesi kapsamında geliştirilen Eses Token satışları devam ediyor.

KONGRE ÜYELERİNE
U19 LİGİNDE
AİDAT HATIRLATMASI MÜCADELE BAŞLADI
Eskişehirsporumuzun değerli Kongre Üyelerine,
2021 yılı üyelik aidatlarının 31 Mart 2021
Çarşamba saat 17.00'e kadar ödenmesi gerektiğini
hatırlatmak isteriz.

Pandemi nedeniyle 13 Mart 2020’den bu yana
oynanamayan Gelişim Ligleri yeniden başladı.
2020-2021 sezona özel alınan karar doğrultusunda
sadece U19 ligleri oynatılacak. Müsabakalar sağlık
ve hijyen koşulları doğrultusunda kontrollü bir
düzen ile oynatılıyor.
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ESES TOKEN
SATIŞLARI DEVAM EDİYOR
Eskişehirsporumuz ve Bitci Teknoloji tarafından
hayata geçirilen taraftar Token projesi kapsamında
geliştirilen Eses Token satışları devam ediyor. İlk
etapta satışa sunulan 12 milyon adet Token’in yaklaşık
6 milyonu satıldı. Sadece Eskişehirspor taraftarlarının
değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinden yatırımcılarının
da ilgisi ile karşılaşan Eses Token’in 12 milyon adetlik
ilk etap satışlarının kısa bir süre içerisinde sona
ermesi bekleniyor.
Tanesi 30 kuruştan satılan Eses Token’lerin ilk etap
satışları bu �iyattan tamamlanacak. İlk etap satışlarının
sona ermesinin ardından kısa bir süre içerisinde İkinci
etap satışlarına geçilecek. Eses Token satın almak isteyenler
yayınlanan Eskişehirspor uygulaması ve Bitci.com sitesi
üzerinden alabiliyorlar.
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GÜNDEM Oyuncu Süreleri

BU SEZON

39

OYUNCUMUZ SÜRE ALDI

Eskişehirsporumuz bu sezon 26 Spor Toto 1.Lig, 3
de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu maçlarda
en çok Siyah Kırmızılı formamız ile süre alan
oyuncumuz ise 2034 dakika ile Mehmet Özcan oldu.
En az süre alan oyuncumuz da 2 dakika ile Göktuğ
Kaan Ünüvar oldu.
Spor Toto 1.Lig’in 26. haftası geride kaldı. Kırmızı
Şimşekler 17.03.2021 tarihi itibariyle bu sezon
toplam 29 maça çıkmış durumda. Bu 29 maçta
39 farklı oyuncumuz Siyah Kırmızılı forma ile
görev yaptı. Ziraat Türkiye Kupasında 3 maça çıkan
Eskişehirsporumuz kupaya 5. tur etabında veda
etmişti. Mehmet Özcan 23 maç ve 2034 dakika
ile bu sezon en çok forma şansı bulan oyuncu
durumunda. Mehmet’i 1974 dakika ve 23
maç ile Furkan Balaban takip ediyor. 16
maçta 1633 dakika süre alan Mevlüt Çelik
ise en çok forma giyen 3. oyuncumuz
konumundayken bu sezon sadece 2
dakika süre alan 19 yaşındaki
oyuncumuz Göktuğ Kaan Ünüvar
ise en az süre alan oyuncumuz oldu.

01-) Mehmet Özcan - 23 maç - 2034 dakika
02-) Furkan Balaban - 23 maç - 1974 dakika
03-) Mevlüt Çelik - 19 maç - 1633 dakika
04-) Bilal Ceylan - 19 maç - 1609 dakika
05-) Sezgin Coşkun - 18 maç - 1548 dakika
06-) Ekrem Kılıçarslan - 16 maç - 1440 dakika
07-) Berkay Tanır - 21 maç - 1414 dakika
08-) Erdal Akdarı - 16 maç - 1395 dakika
09-) Hamed Sholaja - 24 maç - 1395 dakika
10-) Sunday Alimi - 18 maç - 1385 dakika
11-) Bedirhan Altunbaş - 19 maç - 1359 dakika
12-) Onur Bayramoğlu - 16 maç - 1323 dakika
13-) Furgan Polat - 22 maç - 1239 dakika
14-) Talha Erdoğan - 21 maç - 1114 dakika
15-) İbrahim Halil Öner - 18 maç - 1066 dakika
16-) Buğra Çağlıyan - 18 maç - 901 dakika
17-) Tolga Yakut - 15 maç - 812 dakika
18-) Melih Ağa - 8 maç - 720 dakika
19-) Kaan Gül - 3 maç - 599 dakika
20-) Emir Yıldız - 7 maç - 583 dakika
21-) Alperen Kocabaş - 10 maç - 568 dakika
22-) Onur Arı - 14 maç - 453 dakika
23-) Cengiz Alp Köseer - 4 maç - 360 dakika
24-) Kıvanç Karakaş - 5 maç - 339 dakika
25-) Muhammet Y. Akbulut - 4 maç - 314 dakika
26-) Hasan Ulaş Uygur - 7 maç - 260 dakika
27-) Selman Çiftkanatlı - 2 maç - 180 dakika
28-) Bartu Göçmen - 3 maç - 109 dakika
29-) Kaan Gaman - 2 maç - 104 dakika
30-) Bedirhan Akçay 5 maç - 93 dakika
31-) Sezgin Çolpan 1 maç - 90 dakika
32-) Arda Okumuş 1 maç - 90 dakika
33-) Ebrar Y. Aydın - 1 maç - 90 dakika
34-) Onurhan Uyanık - 3 maç - 87 dakika
35-) Uğur Can Semizoğlu - 4 maç - 46 dakika
36-) Doğukan Ünal - 2 maç - 17 dakika
37-) Melih Nezir - 1 maç - 7 dakika
38-) Yiğit Utku Gök - 1 maç - 3 dakika
39-) Göktuğ Kaan Ünüvar - 2 maç - 2 dakika
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GÜNDEM Altyapı

U 19 LİGİNDE

MÜCADELE BAŞLADI

Pandemi nedeniyle 13 Mart 2020’den bu yana
oynanamayan Gelişim Ligleri yeniden başladı.
2020-2021 sezona özel alınan karar doğrultusunda
sadece U19 ligleri oynatılacak. Müsabakalar sağlık
ve hijyen koşulları doğrultusunda kontrollü bir
düzen ile oynatılıyor.
U19 Liginde ilk hafta maçları oynandı. Eskişehirsporumuz
sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’ne 2-1
mağlup olurken, takımımızın tek golü Onurhan Uyanık’tan
geldi. Ekibimiz ligin ikinci hafta maçında Cumartesi
günü Adana Demirspor’a konuk olacak.
Spor Toto 1. Lig U19 Ligi, tek devreli lig usulüne göre
oynatılacak ve 19 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
Sezon sonrasında oynanacak play-off organizasyonlarına
ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek. Ligde ilk 8
sıraya giren takımlar play off oynamaya hak kazanacak.

14.03.2021
20.03.2021
03.04.2021
10.04.2021
14.04.2021
17.04.2021
24.04.2021
02.05.2021
08.05.2021
16.05.2021
19.05.2021
22.05.2021
29.05.2021
02.06.2021
05.06.2021
12.06.2021
19.06.2021

Eskişehirspor 1-2 Ankara Keçiörengücü
Adana Demirspor - Eskişehirspor
Eskişehirspor - Altınordu
Giresunspor - Eskişehirspor
Eskişehirspor - Tuzlaspor
Balıkesirspor - Eskişehirspor
Eskişehirspor - Menemenspor
Bursaspor - Eskişehirspor
Eskişehirspor - Boluspor
Ankaraspor - Eskişehirspor
Eskişehirspor - Adanaspor
Altay - Eskişehirspor
Eskişehirspor - Ümraniyespor
Bandırmaspor - Eskişehirspor
Eskişehirspor - Samsunspor
İstanbulspor - Eskişehirspor
Eskişehirspor - Akhisarspor
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R Ö P O R TA J H a n i � i D e m i r k o l

“ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLARINA

AMİGOLUK YAPMAK
BENİM İÇİN ŞEREFTİR”

Hani�i DEMİRKOL

Eskişehir Valisi (1984-1988)

Tesislerimizi kuran, ismini veren, Eskişehir’de
1984-1988 yılları arasında görev yapan değerli
Valimiz Sayın Hani�i Demirkol ile bir söyleşi
gerçekleştirdik. Eskişehir’i ve Eskişehir halkını çok
özlediğini ifade eden eski valimiz Eskişehirspor’u
da en kısa zamanda Süper Lig’de görmek istediğini
sözlerine ekledi.

“ESKİŞEHİR’DE 4 YIL GÖREV YAPTIM”
“Yaşım 82 oldu ve sağlığım çok şükür yerinde” diyerek sözlerine
başlayan Hani�i Demirkol , “İstanbul’da yaşıyorum. 1984-1988
yılları arasında Eskişehir’de görev yaptım. Eskişehir’in yeri
bende çok farklıdır çünkü Vali olarak görev yaptığım ilk
şehirdir. Daha önce farklı illerde kaymakamlık ve mülkiye
müfettişliği yapmıştım. 1984 yılında göreve başladığımda da
Eskişehir güçlü bir sanayi kentiydi. Eskişehirspor da Süper Lig’de
oynuyordu. Eskişehir’e ve Eskişehirspor’a katkı sağlayabilmek
adına elimizden gelen ne varsa vermeye çalıştık. Ben görevden
ayrıldıktan 1 yıl sonra futbol takımı Süper Lig’den düştü.
Çok üzülmüştüm” dedi.

“TESİS SORUNUNU ÇÖZMEM GEREKİYORDU”

“Eskişehir’de görev yaptığım süre içerisinde tüm maçlara
gitmeye çalıştım” diyen Valimiz, “Futbolcularla tanışmıştım.
Zaten futbola ilgi gösteren birisiydim. Eskişehirspor’un o
yıllarda Ahmet Kılıç isminde bir futbolcusu vardı. O bana
tesis problemi yaşadıklarından bahsetmişti. Kaldıkları yerin
her yağmur yağdığında çatısı akıyormuş, yemek tedariğinde
sıkıntılar varmış. Bunları duyunca çok üzülmüştüm. Bir
şeyler yapmam gerekiyordu. Eskişehirspor benim gözümde
çok değerli. Avrupa’daki veya İstanbul’daki bir futbolcunun
sahip olduğu tüm imkanlardan bizim oyuncularımızın da
faydalanması gerekiyordu. Güzel bir tesis yapmaya karar
verdim. Esentepe mahallesinde bulunan araziyi bulduk.
Eskişehirspor ekonomik olarak o yıllarda da çok iyi durumda
değildi. Eskişehirspor’a bir benzin istasyonu yapıp, hediye
etmeyi çok istemiştim. Ancak görev sürem bunun için
yeterli olmadı. Kulübe sürekli gelir getirecek bu tarz projelerin
düşünülmesi gerekiyor” dedi.

“ESKİŞEHİRSPOR YENİDEN
SÜPER LİG’DE OLMALI”
Görevden ayrıldığından beri Eskişehirspor’u yakından
takip ettiğini söyleyen Hani�i Demirkol, “İstanbul’da
oynanan play off �inal maçına da gittim. Boluspor’u yenerek
Süper Lig’e çıktığımız maçtı. Çok mutlu olduğum, güzel bir
gün geçirmiştik. Ancak özellikle son iki yılda alınan
sonuçlar beni çok üzüyor. Bu sezon da üzücü bir sezon
oluyor. Eskişehirspor’u yeniden Süper Lig’de görmek istiyorum.
Eskişehir halkı lütfen Eskişehirspor'a sahip çıksın. Eskişehirspor
gerçekten çok kıymetli bir spor kulübü” ifadelerini kullandı.

“BİZ DE ESKİŞEHİR’İ UNUTMADIK”

Eskişehir hakkındaki düşüncelerini sorduğumuz Demirkol,
“Ben Kahramanmaraşlıyım. Eskişehir halkı bana sevgisini hep
göstermiştir. 1995 yılında “Kimi milletvekili olarak görmek
istersiniz?” konulu bir anket yapılmış. En çok benim ismim
çıkmış. Valilik görevim sona erdikten 7 yıl sonra beni milletvekili
yaptılar. Benim aklımda vekillik o güne kadar yoktu. Eskişehir
için elimden ne geliyorsa yaparım dediğim için bu görevi de
kabul etmem gerekiyordu. Eskişehir halkını mecliste temsil
etmek beni çok mutlu etmişti. Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları’nın başında kızım Prof.Dr. Mübeccel Demirkol
var. Ona da bir vasiyetim olmuştu, Eskişehir’den gelen bir hasta
olursa özel olarak ilgileneceksin, Eskişehir halkı bizi hiç üzmedi,
o halka bir vefa borcumuz var bile demiştim. Eskişehir’de görevden
ayrılalı 33 yıl olmuş. Doğduğum şehirde görmediğim sevgiyi bana
Eskişehir gösterdi. Görüyorum ki Eskişehir halkı bizi unutmamış.
Çok teşekkür ediyorum. Biz de Eskişehir’i unutmadık. Bana bu
güzel duyguları hissettiren herkese teşekkür ederim ” dedi.
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R Ö P O R TA J H a n i � i D e m i r k o l
“ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLARINA
AMİGOLUK YAPMAK BENİM İÇİN ŞEREFTİR”

1986 yılının Eylül ayında Eskişehir’de olaylı bir Eskişehirspor Fenerbahçe maçı oynandığını anlatan Hani�i Demirkol,
“Maçtan önce büyük kavgalar çıkmıştı. İstanbul’dan gelen
Fenerbahçe taraftarları ile Eskişehirspor taraftarlarına ağza
alınmayacak cümleler kurmuşlar. Karşılıklı atışmalar da
taşlı kavgaya dönüşmüş. Valiliğe bilgi gelir gelmez harekete
geçtik. Karşılaşma biletlerinin ücretsiz olacağını ve maç
boyunca stadyum kapılarının açık olacağını duyurduk.
Olaylar bu duyurunun ardından sona erdi. Maç 0-0 bitti.
Maçın ardından bir Fenerbahçeli yönetici Eskişehir Valisi
‘Eskişehirspor amigoluğu yaptı’ diye İstanbul gazetelerine
açıklamalarda bulunmuş. Milliyet Gazetesinde ana manşette
bu başlığı görünce şaşırmıştım. Sonra gazeteciler bana
ulaştılar. Ben de ‘Eskişehirspor gibi bir takıma amigoluk
yapmak bir şereftir’ açıklamasını yaptım. Sonra olaylar
zamanla unutuldu. Ama ben hala aynı düşüncedeyim” dedi.
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R Ö P O R TA J M e t i n K a n t a r c ı

“KALECİ SADECE ÜÇ DİREĞİN
ÖNÜNDE BEKLEYEN OYUNCU
DEĞİLDİR”
M e t i n K A N TA R C I

Eskişehirspor A Takım Kaleci Antrenörü
Eskişehirsporumuzun Kaleci Antrenörü Metin
Kantarcı ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik.
Kulübümüzün çok yetenekli ve potansiyelli genç
kalecilere sahip olduğunu söyleyen antrenörümüz,
“Eskişehirspor artık başka kulüplerden kaleci
transferi yapmayacak. Çünkü modern futbola
uygun yetişen kalecilerimiz geliyor” dedi.

“ESKİŞEHİRLİYİM AMA
ESKİŞEHİRSPOR’DA FORMA GİYMEDİM”
Aktif futbol hayatında hiç Eskişehirspor forması giymediğini
söyleyen Metin Kantarcı, “Kalecilik kariyerimde Eskişehirspor’da
hiç oynamadım. 2004 yılında kaleci antrenörlüğüne başladım.
Eskişehir benim memleketim. İlk kez Eskişehirspor bünyesinde
görev yapıyorum. Daha önce Hatayspor, Ümraniyespor, Boluspor
gibi takımlarda kaleci antrenörlüğü yaptım. Burada olmaktan
ve Eskişehirspor’a hizmet etme fırsatı olduğum için mutluyum”
dedi.

“KALECİLERİMİZ SEVİYE ATLADI”

“Eskişehir’den gerçekten yetenekli kaleciler çıkıyor” diyen kaleci
antrenörümüz, “Geçmişte çok vardı. Şu anda da var. Gelecekte de
çıkmaya devam edecektir. Ben buna can-ı gönülden inanıyorum.
Potansiyeli olan gençlerimizi Eskişehirspor’a kazandırabileceğimize
inandığımız için görevi seve seve kabul ettim. Sevgi ve güven
ortamında çalışılan her Eskişehirli kaleci potansiyel bir yıldız
adayıdır. Şubat ayının ilk haftasında göreve başladım. 1,5 ayda
kalecilerimizin seviye atladığına inanıyorum. Dört kaleci ile
çalışıyorum. Dördünün de performansından şahsım adına
memnunum” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL BİR KALECİ HAVUZUMUZ VAR”
‘Eskişehirspor inşallah ilerleyen dönemlerde transferi açacak
ama kaleciye para vermeyecek’ diyerek sözlerine başlayan Metin
Kantarcı, “İnanılmaz potansiyelli kaleciler geliyor. Güzel bir kaleci
havuzu oluşturduk. Kendi yetiştirdiğimiz, kendi kalecilerimiz ile
mücadele edeceğiz. Modern futbola uygun, modern kaleciler
yetiştirmeye çalışıyoruz. Avrupa’da her ülkenin kendine has bir
kalecilik modeli vardır. Biz de kendi modelimizi oluşturmaya
çalışıyoruz. Kaleciler üç direk önünde sadece gelen şutları çıkartan
ya da aut atışı ile oyunu başlatan kişiler değildir. Artık aktif
oyunda oyun kuran kaleciler daha başarılı oluyor. Avrupa
maçlarını takip ederken çok sayıda bu modelde kaleci görüyoruz.
Özetle attığı bir pasla takımını gol pozisyonuna sokan kaleciler
yetiştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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R Ö P O R TA J M e t i n K a n t a r c ı
“A TAKIM KALECİLERİ U19’DA OYNAMAYACAK”

A takımda antrenmanlara çıkan kalecilerin U19 takımında forma
giyemeyeceğini açıklayan hocamız, “Yasin Söğüt hocamız ile U19
takımı konusunda bir görüşme gerçekleştirdik. A takımla antrenmanlara
çıkan bir kalecinin maçlar için altyapıya gönderilmesini ben doğru
bulmadığımı kendisine ilettim. Bütün bir hafta U19 takımı ile
antrenmanlara çıkan kalecinin emeğine saygısızlık gibi görürüm.
Ayrıca takımı ile bir hafta çalışan kaleciler onlar. Takım arkadaşları
ile iletişimi çok daha iyi olur. U19 takımının kalecilerinin de şevkini
kırmamak gerekiyor” dedi.

“EBRAR’IN ÇABA GÖSTERMESİ GEREKİYOR”

Ebrar Yiğit Aydın konusunda da bilgi veren Metin Kantarcı,
“Kasığında bir travma var. Koruma önlemlerini alarak antrenmanlara
dahil ediyoruz. Mesela kendisine uzun top attırmıyoruz. Bildiğim
kadarıyla Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eriyor. Eskişehirspor’da
devam edebilmesi için çaba göstermesi gerekiyor. Kale konusunda
güzel bir rekabet var. Cengiz Alp favori gibi gözükebilir ama şartlar
eşit. En iyi performansı gösteren, kaleye geçmeyi çok istediğini bize
gösterebilen kaleye geçer” ifadelerini kullandı.

“KALEDE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Dört tanesi A takımda olmak üzere 7 kalecileri olduğunu söyleyen
kaleci antrenörümüz “Şu an bizim kaleci havuzumuzda 7 kaleci var.
Bu isimler Cengiz Alp Köseer, Ebrar Yiğit Aydın, Mehmet Yiğit Uğur,
Efehan Kaptan, Cemal Yener Eren, Arif Ersagun Özbek ve Atakan
Şahintürk. Hepsi ile antrenman yaptım ve kendilerini gözlemleme
fırsatı buldum. Bu 7 kaleci de aynı antrenmanı yapıyor. A takım
veya akademi takımı fark etmeksizin. Kalan 8 maçımız var. Kalede
çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu 8 maç için Cengiz
Alp Köseer ve Mehmet Yiğit Uğur isimleri ön plana çıkıyor. Ebrar
Yiğit Aydın’ın da form durumu bu süreçte bizim için önemli olacak.
Nisan ayında tribünlerin yavaş yavaş açılacağını duyuyoruz.
Tribünler bir kalecinin performansına çok etki eder. Şu an bu
kaleciler tribünler boşken performans göstermeye çalışıyorlar.
Tribünlerde tezahürat yapan insanlar olduğunda baskı altına
girecekler mi bekleyip, görmek lazım” dedi.

“CENGİZ ALP SAMSUNSPOR
MAÇINA HAZIR DEĞİLDİ”

Cengiz Alp neden Samsunspor maçında oynamadı sorusunu yanıtlayan
hocamız, “Bandırmaspor maçında kariyerinin ilk maçına çıktı. 2-1
öndeyken, Pote ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda altın bir
kurtarış yaptı ve maçın yıldız oyuncularından birisi oldu. Maçın
ardından hem sosyal çevresi hem de sosyal medyada yapılan
olumlu yorumlar oyuncunun üzerinde psikolojik bir baskı oluşturdu.
Şanssızlığımız da Samsunspor gibi sert bir deplasmana gidecek
olmamızdı. Maça kısa bir süre kala biz Cengiz Alp’in psikolojik
olarak bu maça hazır olmadığını gördük. Elimizde de Melih Ağa
gibi tecrübeli bir kalecinin olması bu kararı almamızı sağladı. Melih
maalesef Samsunspor maçında çok kötü bir performans sergileyince,
ister istemez kaleci tercihimiz eleştirildi” dedi.

“KALECİLİĞİN YÜZDE 99’U İYİ ÇALIŞMADIR”

“Zeki olmayan birisinin kaleci olma şansı yok” diyen Metin Kantarcı,
“Sezgileri güçlü olmayan, re�leksleri güçlü olmayan kaleci olamaz.
10 yaşında antrenmanlara başlayan bir kaleci 18 yaşına kadar
kalecilik üzerine çok şey öğrenir ve uygulamaya başlar. 27 yaşına
kadar bu süreç devam eder ve 27 yaşından itibaren de olgunluk
dönemi başlar. Kaleciğin yüzde 99’u iyi çalışmadır. Yüzde 1 de
yetenek. Sıkı idman, iyi maç bir kaleciyi zamanla çok iyi yerle
getirir” ifadelerini kullandı.

“MELİH’İN ÖZGÜVEN PROBLEMİ VAR”

Melih Ağa ile yollar ayrıldı mı sorusunu yanıtlayan kaleci
antrenörümüz, “Melih Ağa bir yıpranma geçirmiş. Psikolojik olarak
Eskişehirspor kalesini koruyabilir durumda değil. Kabuğunu bir
türlü kıramadığı için var olan yeteneğini bir türlü gösterememiş.
Bu durum da kendinde psikolojik bir baskı oluşturmuş. Taraftarlardan
da eleştiriler gelince durum daha da kötüleşmiş. Çok büyük bir
özgüven problemi yaşıyor. Karakteri düzgün ve efendi bir insan.
Eskişehirspor kariyeri maalesef travmatik geçmiş diyebiliriz.
Kariyerine başka bir takımda devam ederse, yeni bir başlangıç
yapabilir ve yeniden özgüven kazanabilir. Eskişehirspor ile 2023
yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ama yöneticiler ile görüşüp
bir orta yol illaki bulunacaktır” ifadelerini kullandı.
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“BAŞARILI OLMAYI

ÇOK İSTİYORUM”
Uğur Can SEMİZOĞLU

Eskişehirspor A Takım Oyuncusu

Eskişehirsporumuz ile geçtiğimiz günlerde profesyonel
sözleşme imzalayan Uğur Can Semizoğlu kariyerinin
ilk röportajını da Eskişehirspor Gazetesine verdi.
Yetenekli oyuncumuz saha içerisinde başarılı
işlere imza atmak istediğini dile getirirken, “İnsanlar
benimle gurur duysun istiyorum. Bu benim için
çok önemli” dedi.

“ÇOK GOL ATINCA DİKKAT ÇEKTİM”
İlk olarak kendini tanıtan Uğur Can Semizoğlu, “2001 yılında
Kütahya’da doğdum ama Eskişehirli bir ailenin çocuğuyum. 8
yaşında Eskişehirspor Kanlıkavak Futbol Okulu’na katıldım. 12
yaşında Eskişehirspor altyapısına katıldım. 15 yaşına geldiğimde
hocalarım benim için yetersiz raporu verince ayrılmak durumunda
kaldım. Ben de DSİ Bentspor’a gittim. Daha sonra 26 Gençlikspor
ve Harb-İş Spor formaları da giydim. Harb-İş Spor’da forvet
oynadım ve o sezon ligde 14-15 gol attım. Böyle bir durum
yaşanınca ister istemez dikkat çekiyorsunuz. Benim gönlümde
hep Eskişehirspor’da oynamak vardı. Altyapı hocaları beni
denemeye aldılar ve gösterdiğim performansı beğenerek beni
Eskişehirspor altyapısına dahil ettiler. Geçen sezon U19 takımı
ile 16 maça çıktım ve 1 kez de gol atmak nasip oldu” dedi.

“TEST SONUCU POZİTİF ÇIKINCA
A TAKIMA GEÇ KATILDIM”

A takıma katılma sürecinin koronavirüs sebebi ile geciktiğini
dile getiren 19 yaşındaki oyuncumuz, “İlhan Var hocamız
benim A takımla antrenmanlara çıkmama karar verdi.
Covid-19 testi olup, antrenmanlara çıkacaktım. Test sonucu
pozitif çıktı. İki haftalık bir bekleme süreci yaşadım. Karantina
bitti, son testler negatif geldi ama benim ciğerlerim futbol için
hazır değildi. İlk antrenmanı tamamlayamadım. İlhan hocamız
anlayış gösterdi ve sabırlı davrandı” ifadelerini kullandı.

“BENİM İÇİN ÖZEL BİR DUYGUYDU”
İlk maçını anlatan Uğur Can farkında olmadan da bir ilki
gerçekleştirdi. O günü anlatan genç oyuncu, “23 Ocak 2021
tarihinde ilk maçıma çıktım. Ankaraspor ile 0-0 berabere
kaldığımız maçın son dakikalarında oyuna dahil oldum. Benim
için ilk anlar gerçekten çok özeldi. Bir hayalin gerçekleşme
anıydı. Üzerimde Eskişehirspor formasıyla mücadele etmek
çok güzel bir duyguydu. Bildiğim kadarıyla profesyonel
sözleşme imzalamadan A takımla maça çıkan ilk futbolcuyum.
Bu durum nedeniyle Türkiye’de bir ilk olduğuma dair haberler
çıkmıştı. Bana bu şansı veren tüm hocalarıma teşekkür
ediyorum. Sonra üç maçta daha forma giyme fırsatı buldum.
Sonra da profesyonel sözleşme imzaladık. Performansımın ve
takıma katkı düzeyinin zamanla çok daha iyi olacağına
inanıyorum” dedi.

“SAĞ AÇIK VE SOL AÇIK OLARAK
GÖREV ALIYORUM”

Hangi mevkilerde görev yapabiliyorsun sorusunu yanıtlayan
Uğur Can Semizoğlu, “Altyapıda sol açık ve sağ açık olarak
görev yaptım. DSİ Bentspor, 26 Gençlikspor ve Harb-İş Spor’da
forvet oynadım. Şu an şu mevkide oynarsam daha başarılı
olurum diyemem. Hocalarım bana nerede görev verirse ben
orada elimden geleni yaparım” ifadelerini kullandı.

“SICAK BİR ORTAM İLE KARŞILAŞTIM”

Takımda en yakın arkadaşların kimler ve takım içerisinde nasıl
bir hava sorusunu yanıtlayan yetenekli oyuncumuz, “Eray Ertorun,
Cengiz Alp Köseer, Selman Çiftkanatlı ve Berkay Tanır ile aram
çok iyi. En çok onlarla vakit geçiriyorum. A takıma yeni
çıktığımda çok çekingen davranıyordum. Sert bir ortam
beklerken, sıcak bir arkadaşlık ortamı ile karşılaştım. Bana da
çok sıcak davrandılar” ifadelerini kullandı.
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“CENGİZ HOCA ADİL BİR HOCA”

“O GÜNÜN HAYALİNİ KURUYORUM”

Cengiz Seçsev hakkındaki düşüncelerini paylaşan Uğur Can,
“Cengiz Seçsev’in adaletli bir şekilde forma dağıttığına
inanıyorum. Herkese eşit derecede şans vermeye çalışan,
disiplinli ve tecrübeli bir hoca. Bize bir baba şe�kati ile yaklaşıyor.
Biz de onun isteklerini her zaman yerine getirmeye
çalışıyoruz” dedi.

Son olarak Eskişehirspor taraftarları hakkındaki düşüncelerini
sorduğumuz Uğur Can Semizoğlu, “Takımda yer alan birçok
oyuncu gibi bende tribünlerden geldim. 11-12 yaşlarındayken
futbolcuların ellerinden tutarak maça çıkan çocuklardan birisi
de bendim. O tribünlerde çok maç seyrettim, çok tezahürat
yaptım. Çok üzüldüğümüz günler de oldu, çok sevindiğimiz
günlerde. Bir gün o sahada ben de Eskişehirspor forması giyeceğim
ve tribündeki abilerim benimle gurur duyacak diyerek hep
kendimi motive ettim. 15 yaşında Eskişehirspor altyapısından
gönderildiğimde bile Eskişehirspor’a hiç küsmedim. O ateş
içimde hep yandı. Taraftarların önünde gol atacağım günün
hayalini bu sebeple kuruyorum. Top toplayıcılık yaparken
maçtan çok tribünü seyrettiğim bile olmuştur. Eskişehirspor
taraftarlarının nasıl bir taraftar olduğunu anlatmaya gerek
yok.Tüm Türk halkı onların ne kadar takımlarına sadık bir
taraftar grubu olduğunu zaten biliyor” dedi.

“İNSANLAR BENİMLE
GURUR DUYSUN İSTİYORUM”
İlk hayalim Eskişehirspor forması ile gol atmaktı diyen başarılı
oyuncu, “Taraftarın önünde gol atacağım günün hayali ile
yaşıyorum diyebilirim. Haziran ayında 20 yaşına gireceğim.
Önümde güzel bir futbol kariyerimin olacağına inanıyorum.
Şanlı arma için sonuna kadar mücadele edeceğim. İnşallah bir
gün ben de Metehan gibi, Bilal gibi kulübüme çok güzel paralar
kazandırarak ayrılırım. İnsanlar benimle gurur duysun istiyorum.
Bu benim için çok önemli” dedi.

ESKİŞEHİRSPOR GAZETESİ

10

BLOG Bülent Gürsoy

BÜLENT GÜRSOY’UN KALEMİNDEN

“GİT ÖZLET KENDİNİ, YİNE GEL”

Dr. Ateş Ülker, sadece Eskişehirspor camiasında değil,
tanıdıklarım arasındaki en nazik insanlardan biriydi. Belki
de birincisi. Şehrin ortasına Eskişehirspor’u karşılıksız sevenleri
simgeleyen onlarca karakterden oluşan bir anıt heykel
yapılsa, doktor önlüğüyle en tepedeki bayrağı tutanlardan
biri kesinlikle Ateş Abi olurdu.
Ateş Abi, İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra gemi
mühendisi olmak istemiş ama babası müsaade etmeyince
İstanbul Tıp Fakültesi’ne gitmiş. Orada okurken askere
gidip, askerlik dönüşü bir bankada çalışmış. 5 yıl sonra Tıp
Fakültesi’ne geri dönüp iç hastalıkları uzmanı olmuş.
Satrançta 3 defa Türkiye şampiyonluğu, uluslararası şampiyonalarda
birçok derece ve satranç federasyonunda aldığı görevler
onu anlatmaya yetmez.

Onu 1965’lileri kurduğumuz günlerde tanıdım. Her zaman
derim, Eskişehirli olmadan Eskişehirsporlu olanlar, Eskişehir
dışında yaşayan Eskişehirsporlular bir başka severler diye.
Ateş Abi hepimizden başka severdi. Yıllarca tek başına
trene atlayıp maça gelen, maçtan sonra da sessiz sedasız
İstanbul’a dönen biriydi. “Ateş Abi toplantı yapacağız, senin
görüşlerine ihtiyacımız var” dediğimde, hiç tanımadığı bir
avuç dünkü bebenin, Eskişehirspor’un geleceğini kurtarma
girişimlerine destek olmak için, işini gücünü bırakıp Ankara'daki
toplantıya gelmişti. O gün aldığımız kararları titizlikle kaleme
aldığı yazışmanın kısa bir örneği aşağıda.

O gün herkes görüş bildirmiş ama onca yolu tepip hiç söz
almamıştı. “Ateş Abi sen hiç konuşmadın, senin görüşlerin
neler” dediğimde, "arkadaşların sözünü kesmek istemedim”
diyerek ne kadar ince bir insan olduğunu göstermişti.
Toplantıdan sonra ortaya koyduğu düşüncelerle ilgili ayaküstü
sohbet etmiştik.
Ben diyordum ki, "Eskişehirspor'da planlı programlı ve uzun
vadeli yeniden bir yapılanma gerekli." O diyordu ki, "hayır,
hemen Avrupa Kupaları, hemen şampiyonluk."
"Neden abi, acil olan nedir?"
"Yaşlanıyorum" dedi, "bana söyler misin, kaç sene daha yaşayacağımı
biliyor musun? O günleri yaşamak istiyorum Bülent. Çok mu
şey istiyorum?"

Bir gün Eskişehirspor şampiyon olduğunda, o tenekeden
kupanın gitmesi gereken o kadar çok mezar var ki…

Ve tükenmiş nefesler bestesi, her geçen gün o kadar çok fazla
anlam kazanıyor ki…
Ölüm hakkında kendimi inanmaya ikna ettiğim bir durum var.
Ölüm, Ateş Abi gibi kendisine sunulan hayatın hakkını veren
güzel insanlar için diğer bir hayatın başlangıcı olsa gerek. Yoksa
yaradanın başyapıtı gibi olan insanlar neden ölsünler ki?
Oraya git ama yine gel Ateş Abi.
Git özlet kendini ama ne olur yine gel.
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