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

ESKİŞEHİRSPOR
24MART2021

GAZETESİ

27 MAÇTA 64 SARI

KART GÖRDÜK

Eskişehirsporumuz Spor Toto 1.Lig’de bu sezon
oynadığı 27 maçta toplam 64 sarı kart ve 4
kırmızı kart gördü. (Sayfa 2’de)

SAYI 005

2021 YILI AİDATLARI

İÇİN SON 1 HAFTA
Eskişehirspor Kulübü Tüzüğünün 13. maddesine
göre üyelerimizin 2021 yılı aidat borçlarını 31
Mart’a kadar ödemeleri gerekiyor. (Sayfa 2’de)

12 MİLYON TOKEN
2 HAFTADA TÜKENDİ

E-SPOR TAKIMIMIZ

Eses Token, Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı
sıra dünyanın dört bir yanındaki Eskişehirspor
taraftarımızdan ve tüm bitci.com kullanıcılarından
yoğun ilgi gördü. (Sayfa 3’te)

19 Nisan 2019 yılında resmi olarak faaliyete
başlayan takımımız bu sene içerisinde ikinci yıl
dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. (Sayfa 4’te)

2 YAŞINDA

RÖPORTAJ: A TAKIM YARDIMCI ANTRENÖRÜNÜZ YASİN SÖĞÜT
“YETİŞEN HER OYUNCU ALTYAPIMIZIN BİR ÜRÜNÜDÜR” (Sf. 6’da)
RÖPORTAJ : OYUNCUMUZ ONUR ARI
“ESKİŞEHİRSPOR İÇİN HER ZAMAN SAVAŞACAĞIM” (Sf. 8’de)

GÜNDEM Haberler

27 MAÇTA

64 SARI KART GÖRDÜK

Eskişehirsporumuz Spor Toto 1.Lig’de bu sezon oynadığı 27
maçta toplam 64 sarı kart ve 4 kırmızı kart gördü. Bilal Ceylan
ve Mevlüt Çelik takımımızda 6’şar sarı kart ile en çok kart
gören oyuncular olurken, 27 maçın 4’ünde ise takımımız
görülen kırmızı kartlar nedeniyle sahadan 10 kişi ayrıldı.
SARI KART GÖREN
OYUNCULARIMIZ
Bilal Ceylan 6
Mevlüt Çelik 6
Hamed Sholaja 5
Sunday Alimi 5
Erdal Akdari 5
Onur Bayramoğlu 5
Furkan Balaban 4
Bedirhan Altunbaş 4
Berkay Tanır 3
Mehmet Özcan 3

Kaan Gül 3
Furgan Polat 2
Talha Erdoğan 2
İbrahim Halil Öner 2
Tolga Yakut 2
M. Yahya Akbulut 2
Sezgin Coşkun 2
Selman Çiftkanatlı 1
Buğra Çağlıyan 1
Kıvanç Karakaş 1

KIRMIZI KART GÖREN
OYUNCULARIMIZ
Berkay Tanır 1
Furkan Balaban 1
Tolga Yakut 1
Kıvanç Karakaş 1

2021 YILI AİDATLARI İÇİN

SON 1 HAFTA

Eskişehirspor Kulübü Tüzüğünün 13. maddesine
göre üyelerimizin 2021 yılı aidat borçlarını
ödemeleri gerekiyor. Üyelerimiz 240 TL olan
2021 yılı aidatını Vali Hane�i Demirkol Tesislerimizden
nakit olarak ya da kulübümüz hesap numarasına
havale yoluyla ödeyebilmektedir. 31 Mart’a
kadar aidatlarını yatırmayan üyelerimiz oy
kullanma hakkına sahip olamayacak. Aidat
borcunu 31 Mart 2021 tarihinden önce ödemeyen
üyelerimiz Mali Genel Kurula katılamayacaklar.

DENİZBANK ORGANİZE ŞUBESİ
(TEKSAN) ŞUBESİ
ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ
TÜRK LİRASI HESABI
TR59 0013 4000 0045 0369 3000 05

Eskişehirspor Tüzüğü Madde 13: Yıllık aidat 240 TL olup, Yönetim Kurulu'nun tekli�i
üzerine, Genel Kurul'da değiştirilir ve genel kurulu takip eden 1 Temmuz tarihi itibariyle
yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl Mart ayının son günü saat 19.00'a kadar Kulüp
muhasebesine veya kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir. Aidat
borcu olan üye, Genel Kurula ve Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılamaz.
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G Ü N D E M E S E S To k e n

12 MİLYON TOKEN

2 HAFTADA TÜKENDİ

Eskişehirsporumuz ve Bitci Teknoloji tarafından
hayata geçirilen taraftar Token projesi kapsamında
geliştirilen Eses Token 8 Mart 2021 Pazartesi günü
satışa çıkmıştı. Satışa sunulan 12 milyon adet Eses
Token, 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde tükendi.
Eses Token, Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra
dünyanın dört bir yanındaki Eskişehirspor
taraftarımızdan ve tüm bitci.com kullanıcılarından
da yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin blockchain alanındaki öncü teknoloji şirketlerinden
Bodrum merkezli Bitci Teknoloji işbirliğiyle hayata geçen projeyle
ilgili detaylar, Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Bitci Teknoloji
CEO’su Onur Altan Tan’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında
duyurulmuştu. Bitci Teknoloji’nin yerli blockchain platformu
Bitci Chain üzerinde çalışacak Eses Token’lardan toplam 260
milyon adet üretildi. Üretilen bu Token’ların 12 milyon adedi ise
yapılan ilk arzda sunulan avantajlı �iyattan tükendi. Üretilen Tokenler
Bitci.com internet sitesi ve Eskişehirspor aplikasyonu üzerinden
satışa sunulmuştu. Kalan Token’lar ise ilerleyen dönemde yeniden
satışa sunulabilecek ya da farklı kampanyalar için kullanılabilecek.
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G Ü N D E M E - S p o r Ta k ı m ı m ı z

ESKİŞEHİRSPOR E-SPOR

2 YAŞINDA

19 Nisan 2019 yılında resmi olarak faaliyete
başlayan takımımız bu sene içerisinde ikinci yıl
dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. E-spor (Elektronik
Spor) öncelikle yurt dışında, ardından ülkemizde
çok önemli bir yer edinmeye başladı. Bu sebeple; bir
çok futbol kulübü henüz temellerini atarken,
Eskişehirsporumuzun da burada yer alarak hem
sosyal hem de mali anlamda önemli bir kazanım
sağlayacağını düşünerek gönüllük esasıyla çalışmalara
başlandı.
İlk olarak futbol oyunları üzerinden çalışmalara başlayan
E-spor ekibimiz, FIFA takımımızın yapısını oluşturarak, bir
çok futbol takımının katılım gösterdiği profesyonel bir lig
de mücadele etmeye başladı. İlk sezonunlarını 8. sırada
bitirerek güzel bir deneyim kazanan e-sporcular ilk sezon
içerisinde yayın platformları üzerinde yarış gösterdikleri
lig üzerinde en çok izleyici kitlesine ulaşan takım oldular.

E-spor takımımız, ikinci sezonlarında daha kurumsal bir
yapılanma sürecine girerek, hem saha dışında E-spor
takımımızın markalaşmasını sağlayan, hem de saha içinde
kendilerini başarıya ulaştıracak bir ekip kurdular. Sezon
öncesinde özel davetler alarak katıldıkları turnuvalarda ise
ulusal anlamda çok önemli başarılara imza attılar. İlk olarak
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı İstanbul
Başakşehir, Futbolist gibi Türkiye’nin en önemli E-spor
takımlarının yer aldığı 19 Mayıs’a özel 100. Yıl kupasında
şampiyonluğu kazanan ekibimizin ilk resmi kupası da bu oldu.

“FIFADAN SONRA PUBG VE NBA ARENASINA!”
FIFA takımında gösterilen yoğun başarılarının ardından
kulübümüzün daha yoğun organizasyonlarda bulunması
gerektiğini düşünen ekip, NBA ve PUBG takımlarını kurma
çalışmalarına başladılar. Sezonlar başlamadan takımlarımızı
hazır hale getiren ekibimiz NBA takımımızın kaptanlık
görevini Burak Oral, PUBG takımımızın kaptanlık görevini
ise Burak Gürsöz’e teslim ettiler.

“KUPALAR KAAN ÖZTÜRK VE
EDİZ BAHTİYAROĞLU’NA”

Başarıdan başarıya koşan E-sporcularımız ardından tam 1 hafta
sonra pandemi dönemi sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Mansur Yavaş tarafından düzenlenen #EvdeKal
turnuvasında 18 futbol ve E-Spor takımın arasından yarı �inalde
son şampiyonlar ligi şampiyonu Galatasaray ardından Finalde
Gaziantep FK maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştılar. Bir
hafta içerisinde kazanılan kupaları ise o hafta içerisinde kaybettiğimiz
profesyonel oyuncularımızdan Kaan Öztürk ve eski oyuncularımızdan
Ediz Bahtiyaroğlu’na armağan ettiler. Aynı sezon içerisinde
Avrupa Ligi’ne katılma hakkı gösteren takımımız, burada da son
16 turuna kalma hakkı gösterdi.
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G Ü N D E M E - S p o r Ta k ı m ı m ı z
NBA takımımız Türkiye Es-por Basketbol ligine katılırken,
takımımız ilk sezonunda ismini en iyi 8 takım arasına yazdırmayı
başardı. Takımımız bünyesinde bu sezon aramıza kattığımız
Fransız uyruklu bir yabancı oyuncumuz da bulunuyor.

FİFA TAKIMIMIZIN BAŞARILARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EvdeKal Kupası

PUBG takımımız ise, E-Spor federasyonu olan TESFED tarafından
düzenlenen PUBG turnuvasında �inal aşamalarına kalarak
ismini Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmayı başardı.

Aktif olarak 3 branşta da mücadele eden E-Spor branşımız
öncelik olarak kulübümüzü dijital ortamda podyumlara çıkararak,
önemli kazanımlar elde etmeyi planlıyor. Aynı şekilde
kulübümüzün tüzüğünün 3. Maddesinde yer aldığı şekilde
“Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda, çağdaş
yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh
sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların �izik ve
moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları kulübün tesis ve
faaliyetlerinden yararlandırma” vizyonuyla
çalışmalarına devam
ediyorlar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 100.Yıl Kupası

TAKIMLARIMIZ

Bein Sports GAMER Programı

Batuhan Özpınar
Uluhan Alan
Emre Eren Özpınar
Eren Yapan
Berkay Köse
Göktuğ Mert Karakayalar
Efe Emre Yüksel
Yusuf Can Kılınç
Efe Okura
Berat Aydın
Tolga Bektaş

Berke Kılıç
Armağan Uslu
Okan Çap
Kerem Deniz Okan
Çağrı Akalın
Baki Can Yükseker
Çağlar Coşkun
Yunus Öztürk
Çağrı Dinç
Salih Koç

NBA TAKIMIMIZIN BAŞARILARI
Türkiye E-Spor Basketbol Ligi Çeyrek Finali

Burak Oral
Berk Beyti Can
Furkan Coşkun
Oğulcan Coşkun
Junior Zinsou

PUBG TAKIMIMIZIN BAŞARILARI

PUBG TESFED Türkiye
E-Spor Federasyonu Turnuvası

Burak Gürsöz
Mustafa Kara
Emre Can Kadirhan
Ahmet Hakan Horzum
Görkem Kabalaklı
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“YETİŞEN HER OYUNCU
ALTYAPIMIZIN BİR ÜRÜNÜDÜR”

Kulübümüzde A Takım yardımcı antrenörlüğü ve
U19 takımı antrenörlüğü görevlerini başarıyla
yürüten Yasin Söğüt ile bir araya geldik. Özellikle
U19 takımı hakkında bilgiler aldığımız antrenörümüz,
“Geniş bir oyuncu havuzuna sahibiz. A takıma
çıkan çıktı, kalanlar geride kaldı görüşlerine
katılmıyorum. Kumaşı kötü olan oyuncu ile işimiz yok”
dedi.
Antrenörlüğe başlama sürecini bizimle paylaşan Söğüt, “Amatör
liglerde futbol oynadım. Eskişehir Şekerspor ve Kütahya’da
futbolculuk kariyerim var. Şu an 36 yaşındayım ve 25 yaşından
beri antrenörlük yapıyorum. Futbolculuk yaparken Serdal Eroy
beni Eskişehirspor Kanlıkavak Futbol Okulu’nda görevlendirmişti.
Bir gün bir maçımızı seyrettiler. Serdal hoca o maçın ardından
bana ‘ya antrenörlük yap, ya da futbolculuğa devam et’ dedi.
Ben de 25 yaşında antrenör olmaya karar verdim. Yaz, kış okulları,
akademi takımları derken 11 yıl geçti ve bugünlere geldik”
dedi.

“KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASI 2003
DOĞUMLU OYUNCULARIM”

Antrenörlük kariyerindeki büyük çıkışı 2003 doğumlu
oyuncularıyla yakaladığını ifade eden Söğüt, “1999 doğumlu
ve sonrası bütün yaş grupları ile çalıştım. 2003 doğumlu
oyuncular bana takım olarak emanet edilmişti ve bu benim
için bir ilkti. Eskişehir’i gezerek 2003 doğumlu, yetenekli
oyuncular toplamaya başladım. Amatör takımlardan, okul
takımlarından oyuncu topladım. 5 yıl sonra bu oyuncular
14 yaşına geldi ve biz U14 takımı olarak Türkiye �inali
oynadık. Final maçında Galatasaray’a mağlup olduk. Eskişehirspor’a
güzel paralar kazandırarak transfer olan Bilal Ceylan ve
Metehan Altunbaş gibi şimdi A takımımızda forma giyen bir
çok çocuğumuz da o takımın oyuncularıydı” dedi.

Ya s i n S Ö Ğ Ü T

Eskişehirspor A Takım Yardımcı Antrenörü

“YAŞLARINA GÖRE CİDDİ İŞLER YAPIYORLAR”
A takımda görev yapan genç oyuncuları yakından tanıdığını
belirten antrenörümüz, “A takıma çıkan genç oyuncularımız
çok büyük bir sorumluluğun altına girdiler. Eksikleri varken
bu durumdalar. Bence bu gençler zamanla çok daha iyi olacaktır.
Ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Yaşlarına ve
kariyerlerine rağmen ciddi işler yapıyorlar. İki maç A
takımın başında görev aldım. Bu oyuncularla çalışma imkanı
buldum. Sıcak bir iletişimiz oldu. Ankaraspor ile berabere
kaldık, Adanaspor’a mağlup olduk. Kamuoyunda geçmiş
maçlara nazaran daha iyi bir mücadelenin olduğu yazıldı.
Biz bu oyuncuları yakından tanıdığımız için bazı kararları
alırken daha cesur davrandık. Alabilecekleri risklerin sınırlarını
biliyorduk. Bu takım çok daha iyi işler yapabilecek potansiyele
sahip” dedi.
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“U19 LİGİ’NDE HEDEFİMİZ İLK 3’E GİRMEK”

Söğüt, U 19 Ligi’nin pandemi şartları nedeniyle Mart ayı
içerisinde başlamasıyla ilgili olarak ise planlamayı şu
sözlerle aktardı; “İlk iki maçımızı oynadık. 17 maçın ardından
normal sezon sona erecek ve ilk 8 sırada oynayanlar play off
maçlarını oynayacaklar. 19 Haziran’da normal sezon sona
erecek ve play off maçları daha sonraki tarihlerde
oynanacak. Play off’a kalan 8 takım oynanan maçların ardından
4’e düşecek ve bu 4 takım Antalya’da kendi aralarında bir
turnuva oynayacak. İlk 3’e giren takımlara da para ödülü
verilecek. Bizim hede�imiz de bu 3 takım arasında olmak.”

“CİDDİ VE ÖNEMLİ BİR TAKIMA SAHİBİZ”

Sportif başarının yanı sıra A takıma oyuncu yetiştirmenin de
temel hede�leri olduğundan bahseden Yasin Söğüt, “Geniş
bir oyuncu havuzuna sahibiz. A takıma çıkan çıktı, kalanlar
geride kaldı görüşlerine katılmıyorum. Kumaşı kötü olan
oyuncu ile işimiz yok. Potansiyeli ve geleceği olan oyuncularla
antrenman yapıyoruz. Takımımızda 2001, 2002, 2003 ve
2004 doğumlu oyuncular var. Pandemi nedeniyle U17 ligi bu
sezon oynanmıyor. O yaş grubundan da oyuncular takımımıza
dahil ettik. Ciddi ve önemli bir takıma sahibiz. Bu oyuncuları
geliştirip, A takıma kazandırmayı istiyoruz. Oyuncuların
yaşları ile değil, potansiyellerine göre kararlar alıyoruz”
açıklamalarını yaptı.

“OYUNCULARLA GÖRÜŞÜP,
YENİDEN MOTİVE EDİYORUZ”
A takımdan U19’a gönderilen genç oyuncuların psikolojik
olarak etkilendiklerini dile getiren hocamız, “Kulübümüzün
içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı A takım
ve U19 takımları arasında çok oyuncu gidiş gelişi oldu. A
takıma dahil edilen oyuncuların yeniden U19’a dönmesi
psikolojik açıdan sıkıntılar yarattı. Genellikle yeniden
motive olma konusunda mental problemler yaşıyorlar. Biz
de hocaları olarak onlarla birebir görüşmeler yapıyoruz.
Profesyonel hayatta bunların olabileceğini söylüyoruz. Sıkı
çalışırsa yeniden A takıma yükselebileceğini ifade ediyoruz”
açıklamalarında bulundu.

“YETİŞEN BİR OYUNCUDA TÜM
ANTRENÖRLERİNİN EMEKLERİ VARDIR”

Bizim öncelikli görevimiz A takıma futbolcu yetiştirmek
diyen antrenörümüz, son olarak, “Bir oyuncu A takıma çıkıp,
başarılı işler yapmaya başlayınca bazı kimseler çıkıp ‘bu
oyuncuyu ben yetiştirdim’ diyebiliyor. Bu tarz açıklamalar
doğru değil. Yetişen bir oyuncuda altyapıda çalışmış tüm
hocalarının emekleri vardır. Eskişehirspor altyapısından
A takıma çıkan, farklı takımlara transfer olan her oyuncu
Eskişehirspor altyapısının ürünüdür. Ahmet, Mehmet,
Hasan veya Ali’nin yetiştirdiği oyuncu değil, Eskişehirspor
altyapısının yetiştirdiği oyuncu cümlesi daha doğrudur”
ifadelerini kullandı.
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“ESKİŞEHİRSPOR İÇİN

HER ZAMAN SAVAŞACAĞIM”
Onur ARI

Eskişehirspor A Takım Oyuncusu
11 yıl Eskişehirspor’un altyapılarında forma giydikten
sonra A takıma yükselen Onur Arı, Eskişehirspor
Gazetesine açıklamalara bulundu. Futbola nasıl
başladığını, hayallerini ve A takımda nasıl günler
geçirdiğini anlatan 20 yaşındaki oyuncumuz geçirdiği
karantina sürecinde yaşadıklarını ilk kez paylaştı.

“FUTBOL İLE ABİM SAYESİNDE TANIŞTIM”
2001 yılında Eskişehir’de doğduğunu söyleyen Onur Arı,
“Futbol oynamaya 12 yıl önce başladım. Abim Eskişehirspor
Kanlıkavak Futbol Okuluna gidiyordu. Ben 8 yaşındayken beni
de götürdü. Ben de futbol ile böyle tanıştım. Eskişehirspor
sevdalısı bir ailede büyüdüm. Yasin Söğüt ve Ahmet Karaçöl
hocalarımız beni beğendi ve Eskişehirspor’un kapısından
girdim. Eskişehirspor’un tüm akademi takımlarında forma
giydim” dedi.

“O MAÇI HAYATIM BOYUNCA
UNUTMAYACAĞIM”

İlk olarak Mustafa Özer zamanında antrenmanlara çıkmaya
başladığını söyleyen 20 yaşındaki oyuncumuz, “Antrenmanlara
çıktım ama maçlarda hiç görev yapmadım. Daha sonra İlhan
Var hocamız göreve geldi. O da antrenmanlara çağırdı. Profesyonel
olmam için talimat verilmiş. İmzayı attım ertesi gün maça
çıktım. İlk maçım 1-0 mağlup olduğumuz Samsunspor maçıydı.
İlhan hocamız maçın oynanacağı günün haftası bana hazır ol
seni bu hafta oynatabilirim demişti. Çok heyecanlanmıştım.
Maç başladı ve yedek kulübesinden maçı takip ediyorum. Ben
karşılaşmanın son dakikalarında belki oyuna girerim diye
beklerken hocam beni 57. dakikada oyuna aldı. Çıktım ve
takımım için elimden ne geliyorsa yaptım, mücadele ettim. 11
yıllık emeğin ardından A takım forma giydiğim için çok mutlu
olmuştum. O maçı hayatım boyunca unutmayacağım” ifadelerini
kullandı.

“İLK GOLÜMÜ ATINCA ÇOK MUTLU OLDUM”
Kariyerinin ilk golünü bu sezon Türkiye Kupası maçında atan
Onur Arı duygularını, “İlk golümü Kupada oynadığımız Cizrespor
maçında attım. Oyuna sonradan dahil olmuştum. Sert bir
vuruşla topu ağlara gönderdim. İlk golümü attığım için çok
mutluydum. İlk hayalim A takımla maça çıkmaktı. İkinci hayalim
de gol atmaktı. Bu hayallerimi gerçekleştirdim” cümleleri ile
anlattı.

“SÜREKLİ YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUM”

5 aydır A takımda bünyesinde olduğunu ifade eden forvet
oyuncumuz, “Fiziksel anlamda kendimi çok geliştirdiğimi
düşünüyorum. Zamanla çok daha iyi olacaktır. 4-5 ay önce ikili
mücadelelerde daha zayıf kalıyordum ama artık daha
güçlüyüm. Hocalarımdan sürekli yeni şeyler öğrenmeye
çalışıyorum. Önümüzdeki sezon güzel işler yaparak takımımızı
yeniden bir üst lige çıkarmak istiyoruz. Ben Eskişehirspor için
her zaman savaşmaya ve mücadele etmeye hazır olacağım”
dedi.
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“GÜZEL BİR ARKADAŞLIK ORTAMI VAR”

Takımda nasıl bir hava var ve en yakın arkadaşların kim
sorusunu yanıtlayan Onur Arı, “Takımda gerçekten güzel bir
arkadaşlık ortamı var. Ben daha çok İbrahim Halil Öner, Arda
Okumuş ve Kaan Gaman ile daha çok vakit geçiriyorum. En iyi
arkadaşlarım onlar. Takım içerisinde herkes birbirine çok iyi
davranıyor. Abilerimizden yeni şeyler öğrenmeye çalışıyoruz.
Hocalarımızın direkti�leri doğrultusunda takım halinde futbol
oynamaya çalışıyoruz. Hep beraber hareket etmeye
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SEZGİN ABİNİN OLMASI BİZİM İÇİN AVANTAJ”

Sezgin Coşkun’un saha içerisinde olması bizim açımızdan çok
fark ediyor diyen genç oyuncumuz, “Hakemler bize karşı
yaklaşımı o varken daha farklı oluyor. Biz genç oyuncularda
kendi hakkımızı savunuyoruz ama Sezgin abinin ki kadar etkili
olmuyor. Bizi saha içerisinde sürekli motive etmeye çalışıyor.
Özgüven kazandırıyor. Tecrübe olarak da bize çok yardımcı
oluyor. Onun sahada olması bizim için her zaman avantaj” dedi.

“KORONANIN ETKİSİ BENDE
1 AY KADAR SÜRDÜ”

Geçtiğimiz aylarda Covid testi pozitif çıkan Onur o dönemi,
“Koronavirüse yakalanan ve formadan uzak kalan oyunculardan
birisi de bendim. Bu virüs nedeniyle 5 maç kaçırdım. Karantina
dönemi bittikten sonra antrenmanlara başladım ama çok
zorladım. Özellikle kuvvet antrenmanı beni çok zorlandı. 1 ay
kadar etkisi devam etti. Koku ve tat duyumu kaybetmiştim.
Zamanla normale döndü. Ciğerlerin toparlanması uzun
sürüyor. Ailemde de abimin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Çok
şükür sağ salim atlatmayı başardık” ifadeleri ile anlattı.

“LUKAKU VE HALAND’I
YAKINDAN TAKİP EDİYORUM”
İzlemeyi sevdiğin ve takip ettiğin oyuncular var mı sorusunu
yanıtlayan Onur Arı, “Romelu Lukaku ve Erling Haland’ın
maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Televizyondan onların
maçlarını takip ederken, maçlardan daha çok onların saha
içerisinde neler yaptığını izlemeye çalışıyorum. Onlar için
idolüm diyemem ama onları izlemek bana zevk veriyor. Arada
da bir iki teknik öğrenebilirsek, ne mutlu bize” dedi.

HAYALİM İTALYA’DA OYNAMAK

Son olarak kariyer hede�lerini sorduğumuz 20 yaşındaki
oyuncu, “Kariyerimde önemli hede�lerim var. Eskişehirspor ile
başarılar yakalamak istiyorum. Eskişehirspor formasıyla bir
gün şampiyonluk yaşamak ve Süper Lig’de forma giymek isterim.
Eskişehirspor’a para kazandırmadan ayrılmak istemem. En
büyük hayalim İtalya ve İngiltere liglerine transfer olarak, o
liglerde forma giymek. Özellikle bir İtalyan kulübünde oynamayı
çok istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek adına da çok çalışmam
gerektiğinin farkındayım.”
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