BİR GALİBİYETTEN

DAHA FAZLASI
Eskişehirsporumuz ligin 22. haftasında sahasında
Bandırmaspor’u ağırladı. Kırmızı Şimşeklerimiz maçta
rakibini 2-1 yenerek tam 377 gündür süren bu seriyi
sonlandırdı. 3 puanı getiren golleri İbrahim Halil Öner
ve penaltıdan Bedirhan Altunbaş kaydederken, 34
hafta sonra
gelen ilk galibiyet takımımızda ve
camiamızda sevinçle karşılandı. Galibiyet kulübümüz
tarafından hafta içi kaybettiğimiz taraftarımız Çağlan
Yılmaz’a adandı.

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

SAMSUN

DEPLASMANINDAYIZ

SAYI 001

Takımımız bugün saat 16.00’da deplasmanda Samsunspor ile
karşılaşacak. Cengiz Seçsev ve öğrencileri Samsun’dan iyi bir mücadeleyi
sahaya yansıtarak dönmek istiyor. Sıkışık bir �ikstürde mücadelesine
devam eden takımımız Pazar günü sahamızda İstanbulspor ile
karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 16.00’da başlayacak.

“GÜNÜ DEĞİL,
GELECEĞİ
KURTARMAK
İSTİYORUZ”

FIFA
dosyalarını
olabildiğince
kapatarak yollarına devam ettiklerini
söyleyen Sportif Direktörümüz Murat
Daldık, “Eskişehirspor’un borcu
kapanacağına dair ümidimiz her geçen gün çoğalıyor. Bizim
çalışma sistemimizde kesinlikle halının altına süpürmek yok.
Adeta temizleye temizleye gidiyoruz. İnşallah bizim yaptığımız
çalışmaların hiçbirisi ilerleyen yıllarda kulübün karşısına sıkıntı
çıkarmayacak” dedi.

“BANA OLAN
GÜVENİN

FARKINDAYIM”
‘Camiamızın benden beklentilerinin
büyük olduğunu biliyorum. Ben
sadece
oynadığım
futbola
odaklanmaya çalışıyorum’ diyen
Buğra Çağlıyan, “Kendimi sürekli
geliştirebilmek adına çalışmalarıma devam ediyorum.
Önceliğim Eskişehirspor’da başarılı işlere imza atmak.
Herkes bana güveniyor. Bu durumun farkındayım. Bu
güveni boşa çıkarmamak için elimden geleni yapmaya
devam edeceğim” dedi.

“HAK EDEN
FORMAYI
ALIR”

Cengiz Seçsev, “Mevcut kadromuzda
bulunan futbolculardan alınabilecek
maksimum performansları almak
istiyoruz. Çok çalışan, çok isteyen,
hak eden formayı alır. Hak edene
hak ettiğini vermek bizim
görevimiz. Beni tanıyan herkes ne kadar adaletli birisi
olduğumu söyleyecektir. Futbolda torpilin affı olmaz.
Sahada iyi şeyler yapabilecek en iyi kadroyu sahaya
süreceğiz ki biz de istediğimiz sonuçları alabilelim”
dedi.

“ALTYAPIMIZDA
İNANILMAZ
YETENEKLER
VAR”
Altyapımızda çalışan eski futbolcumuz
Serkan Özdemir ile bir röportaj
gerçekleştirdik. Altyapı takımlarında
çok önemli yeteneklerin bulunduğunu
söyleyen Özdemir, “Futbolcuları
hazır hale getirmek de bizim en temel görevimiz. Keşke
şuan var olan a ltyapı sistemi 2008’li yıllarda kurulmuş
olsaydı” dedi.

GÜNDEM Dosyalar

FIFA DOSYALARI
TEK TEK KAPATILIYOR

Yöneticilerimiz FIFA’da dosyası bulunan alacaklılara
ödemeleri yaparak kulübümüz geleceği adına yararlı
işler yapmaya devam ediyorlar. Kulübümüz David
Odonkor, Kamal Issah, Napredak, Guangzhou ve yabancı
bir menajerin alacaklarını ödedi ve dosyaları kapattı.
Jerry Akaminko dosyasını 500 bin Euro indirimle
yapılandıran yöneticilerimiz, Sebastian Pinto’nun daha
önce yapılandırılan ödemelerini gerçekleştirmeye ise
devam ediyorlar. Kulübe sıcak para girişi sağlandığında
da Vladyslav Kulach, Anel Hadzic, Ruud Bof�in gibi
alacaklılara ödemeleri yapılacak.

“ODONKOR DOSYASI TARİHE KARIŞTI”
Kulübümüz ile geçtiğimiz yıllarda resmi sözleşme imzalayan David
Odonkor alacakları için FIFA’ya başvurmuştu. Bu dosya nedeniyle
ödeme yaptıklarını söyleyen Başkanımız Mustafa Akgören, “David
Odonkor’a 174 bin Euro borcumuz bulunuyor. Uzun görüşmeler ve
pazarlıklar sonucu 50 bin Euro’ya kendisini ikna ettik. 124 bin Euro
indirip yatırdık. Hesabına 50 bin Euro gönderdik ve bu FIFA
dosyasından kurtulduk. Eskişehirspor’un gündeminden artık
Odonkor dosyası çıkmıştır” dedi.

“ÇİN KULÜBÜNE OLAN BORÇ ÖDENDİ”

Kulübümüzde 2015/2016 sezonunda forma giyen Jeremy
Bokila’nun transferinden kaynaklı Çin Kulübü Guangzhou’ya 30 bin
Euro borç buluyordu. Yapılan pazarlıklar sonucu 22 bin Euro
ödeme yapılırsa borç kapanır anlaşması yapıldı. Kulübümüz,
Guangzhou kulübüne 22 bin Euro ödedi ve borç kapandı.

“KAMAL ISAAH DOSYASI KAPANDI”

Kulübümüzde bir yıl forma giyen Ganalı oyuncunun
Eskişehirspor’dan alacağı kalmadı. Konu ile ilgili bilgi veren
Başkanımız, “Kamal Issah’ın 238 bin Euro alacağı vardı. Kendisi
ile yaptığımız görüşmelerde 170 bin 500 Euroluk bir indirim
aldık ve sadece 67 bin 500 Euro’ya bu dosyayı kapattık. Parayı
hesabına yatırdık ve Kamal Issah dosyası gündemimizden çıktı”
dedi. Yöneticilerimiz bu dosyayı yaklaşık olarak 1 buçuk milyon
TL kâr elde ederek kapatmış oldu.

“NAPREDAK’A OLAN BORÇ ÖDENDİ”

Kulübümüz 2019 yılının Ocak ayında Napredak kulübünden Jesse
Sekidika’yı renklerine bağlamıştı. Bu transferden dolayı Sırp
kulübüne 62 bin Euro borcumuz bulunuyordu. Yöneticilerimizin
yaptığı pazarlıklar ve görüşmeler sonucu 34 bin Euro ödeme
yapılırsa borç kapanır anlaşması yapıldı. Kulübümüz, Napredak’a
34 bin Euro ödedi ve borç kapanmış oldu.

“AKAMINKO’DAN 500 BİN EURO’LUK İNDİRİM”
Eskişehirsporumuzun FIFA dosyaları arasında en zorlu
olanı şüphesiz Jerry Akaminko dosyasıydı. Oyuncu ile güzel
bir iletişim kuran yöneticilerimiz olumlu sonuç almayı
başardı ve 500 bin Euro’luk bir indirim sağlandı.

Akaminko dosyası hakkında konuşan Başkanımız Mustafa
Akgören, “Jerry Akaminko bizim için en büyük tehlikelerden
birisiydi. Kendisinin kulübümüzden 977 bin Euro alacağı
bulunuyordu. Akaminko’yu geçtiğimiz günlerde Eskişehir’e
davet ettik. Çok güzel bir ikili diyalog kurduk ve anlaşma
sağladık. 500 bin Euro gibi ciddi bir rakamı sildi. Kalan 477
bin Euro’nun 200 bin Eurosunu ödedik. Kalan 277 bin Euro
yu da 4 taksit ile 2022 ve 2023 yıllarında ödeyeceğiz. Bu
dosyadan kaynaklı kulübümüze herhangi bir cezası gelmeyecek.
Akaminko’ya bize yardımcı olduğu için çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Yöneticilerimiz Akaminko’nun 500 bin Euro’luk bir indirimi
kabul etmesi ile günümüz kuru ile 4 milyon 250 bin TL’lik
bir kar elde etmiş oldu.

“PINTO’NUN ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR”

Kulübümüzde 2015-2016 sezonunda forma giyen Şilili
futbolcu Sebastian Pinto’nun ödemeleri devam ediyor. Konu
ile ilgili detaylı bilgi veren Kulüp Başkanımız Mustafa
Akgören, “Sebastián Pinto ile 7 ay önce bir anlaşma yapıldı.
Kendisi cezalar konusunda bizim için ciddi bir tehlikeydi.
Kendisine o zaman verdiğimiz sözlerin hepsini yerine
getirdik. Tarihi gelen tüm ödemeleri yaptık. Ödemeye de
devam edeceğiz. Şu an için Pinto konusunda tehlike
gözükmüyor. 35 yaşındaki Şilili futbolcuya toplam 500 bin
Euro borç bulunuyordu. 250 bin Euro borç yapılandırıldı ve
142 bin Euroluk kısmı bugüne kadar ödendi. 108 bin Euro
kalan borç taksit taksit ödeniyor. Yapılandırılmayan 250 bin
Euro ise, Eskişehirspor Süper Lig'e çıktığında ödenecek”
dedi.

“ANLAŞMALAR TAMAMLANDI, PARA YOK”

Kapatılan ve yapılandırılan dosyaların yanı sıra diğer
alacaklılar ile de temas halinde olduklarını dile getiren
Başkanımız, “Anel Hadzic ile inanılmaz güzel bir rakama
anlaşma sağladık. Diğer FIFA dosyalarına elimizdeki tüm
parayı ödediğimiz için paramız kalmadı. Elimize geçecek ilk
para ile Anel Hadzic, Vladyslav Kulach ve Ruud Bof�in
isimlerine ödemeler yapılacak” dedi.
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GÜNDEM Dosyalar

450 GÜNDE

40 MİLYON LİRA KAYNAK YARATILDI
Yönetimimiz 24 Kasım 2019’da göreve geldikten sonra
FIFA’da bulunan 9 farklı dosyaya ödeme yaptı. Geride kalan
450 günlük bu süreçte Sebastian Pinto, Vladyslav Kulach,
Nzuzi Toko, Kamal Issah, David Odonkor, Jerry Akaminko,
Napredak, Guangzhou ve Miroslav Stevic dosyalarına
toplamda 1 milyon 638 bin 990 Euro para ödendi. Bu miktar
ödendiği tarihin kuru ile yaklaşık 14 milyon TL’ye denk
geliyor.

Yaklaşık 15 aylık bu zaman diliminde 14 milyon TL civarında
bir miktarı da temlikler nedeniyle TFF’den alamadı. Bu
alacaklar kulübün borcundan düşüldü.
Alınamayan 14 milyon TL ve FIFA dosyalarına yapılan
ödemelerin ardından yönetimimiz toplamda 28 milyon liralık
bir borç ödemiş oldu.

Kulübün günlük giderleri için de kaynak yaratan kulüp
yönetimimiz 450 günlük süreçte 11 milyon 750 bin TL civarında
da bir ödeme yaptı. Yaklaşık 15 aylık bu süre içerisinde yaklaşık
40 milyon liralık ödeme gerçekleştirilmiş oldu.

“TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK BELİRMEYE BAŞLADI”
Ödemeler ve harcamalar konusunda bilgi veren Kulüp
Başkanımız Mustafa Akgören, “Dünyanın zorlu bir pandemi
sürecinden geçtiği bugünlerde, herkesin yaşam savaşı verdiği, hiç
kimsenin birbirine yardım etmediği günlerde yaptığımız
çalışmalarla 40 milyon liraları bulan bir kaynak yaratabildik.
Bugüne kadar bize destek vermeyene umarım neler yapabileceğimizi
gösterebilmişizdir. Bize gelen her destek bu kulübün mevcut
borçları için harcanıyor. Öncelikle FIFA, daha sonra da TFF
dosyalarını kapatmak için elimizden geleni yapmaya devam
edeceğiz. Geçmişle helalleşmek bizim için önemli. Bu borçlar
ödenebilir bir hale gelebilir. Bunu tüm camiamız bilmeli.
Şehrimizin yüzde 99’unun bu borçlarının ödenmeyeceğine
inandığı bir ortamda göreve geldik. Bütün kalbimle inanarak
söylüyorum, Eskişehirspor’un sonu karanlık değil. Tünelin
sonundaki ışık belirmeye başladı. Biz bu karanlık tünelden hep
birlikte çıkacağız. Sadece destek istiyoruz” dedi.

ESES TOKEN

ARTIK GÜN SAYIYOR

Kalıcı ve sürdürülebilir projeler üretmeye devam eden kulübümüz, bir projeyi
daha hayata geçiriyor. Eskişehirsporumuz, Bitci Teknoloji ile hayata geçireceği
sanal parasını çok kısa bir süre içerisinde tanıtacak. Kulübümüz Türkiye'de
kripto para projesini hayata geçiren öncü kulüplerden biri olacak.
Eskişehirspor
Kulüp
Başkanımız
Mustafa
Akgören,
“Kulübümüzün yaşadığı zorlu süreci geliştirdiğimiz projeler, iş
birlikleri ve sponsorluklarla aşmak için çalışmalarımız devam
ediyor. Büyük Eskişehirspor taraftarının ve Eskişehirspor’a
sempati duyanların bitci.com ile ortaklaşa yaptığımız bu projeye
yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum” dedi.

Bitci Chain ağı üzerinde toplam 260 milyon adet ESES Token
üretilecek. Bu token’lar farklı fazlar halinde, projeye özel
geliştirilecek aplikasyon ve Bitci.com üzerinden satışa sunulacak;
söz konusu tokenların satışı Eskişehirspor için çok önemli bir
�inansal gelir sağlayacak. Finansal devrim parolası ile hazırlanan
projenin son detaylarını önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacak.
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“GÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ
KURTARMAK İSTİYORUZ”

Eskişehirsporumuzun Sportif Direktörü
Murat Daldık ile keyi�li bir söyleşi
gerçekleştirdik. Daldık, yaklaşık dört aydır
görev yaptığını, FIFA dosyaları ve kulübün
işleyişi konusunda kulübe yardımcı olduğunu
açıkladı.

“BU TAKIMIN BİR KIRILMA
ANINA İHTİYACI VAR”
‘Takımın bir kırılma anına ihtiyacı var’ diyen Sportif
Direktörümüz Murat Daldık, “Sportif başarısızlık bir gerçek.
Eskişehirspor gibi bir camia her zaman pozitif sonuçlar ile
anılmalıdır. Kulüp ne kadar imkansızlıklar içerisinde olursa
olsun, başarılı sonuçlar almak zorundasınız. Galibiyetler alarak
taraftarlarımızın yüreklerine su serpemediğimiz için üzgünüz.
30 küsür maçtır 3 puan alamıyoruz. Bu 34 maçın son 15’inde
ben vardım. Öncesi için bir şey diyemem. Sezon başı kampı
istenildiği gibi yapılmamış. Futbolcuların bir kesimi takıma
son günlerde dahil olmuş. Haftalar geçtikçe alınan olumsuz
sonuçlar özgüven kaybı da yaşatmış. Kadrodaki oyuncuların
tecrübe yetersizliği de bir gerçek. Eskişehirspor şu an
ekonomik problemler yaşamasa, şu kadrodaki oyuncuların
büyük kısmı bu takımda forma giyemez. Takımın bir kırılma
anına ihtiyacı var. O kırılma anı da bir galibiyet gibi gözüküyor”
ifadelerini kullandı.

Murat DALDIK

Eskişehirspor Sportif Direktörü

Eskişehirporumuzda Ekim ayında göreve başlayan Murat Daldık
göreve başlangıç sürecini “Eskişehirspor’a gelişim Başkan
Yardımcısı Fatih Baturaygil ile yakın bir dostluğum sayesinde
gelişti. Kulübümüzde çalışır mısın diye ricada bulundu. Ben de
kabul ettim ve Ekim ayında Eskişehirspor kariyerim başladı.
Eskişehirspor’u yakından takip ediyordum. Büyük ve köklü bir
camia olduğu için özel bir sempatim vardı. Yaklaşık dört aydır da
Eskişehirspor’a faydamız dokunsun diye elimizden geleni yapmaya
çalışıyoruz. Mevcut şartlar içerisinde doğru yolda olduğumuzu
düşünüyorum. Mantıksız ve gereksiz işler yapmıyoruz. Karar
alırken günü kurtarmak adına değil, Eskişehirspor’un geleceğini
düşünerek hareket ettik” ifadeleri ile anlattı.

“İŞİN İÇİNE YALAN GİRERSE GÜVEN VEREMEZSİNİZ”
Eskişehirspor’un kapanan kulüpler ile aynı kaderi
paylaşmayacağını söyleyen Sportif Direktörümüz, “Alacağı
olan insanlar ile iletişim bu konuda en önemli detay. Karşı
tarafa kesinlikle yalan söylememek gerekiyor. Kesinlikle
hayal satmamak gerekiyor. En önemlisi de güven vermek
gerekiyor. Yaptığınız sözleşmenin her maddesini öyle bir
hazırlamalısınız ki, karşı taraf size güvensin. Alacaklılar
Eskişehirspor’un durumunun farkında. Eskişehirspor’a
yardımcı olmazlarsa hiç kimse para alamayacağının da
farkında… Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu, Orduspor
gibi kulüplerde birçok kişinin alacakları kaldı. Onlar da bu
durumu yaşamak istemiyorlar” dedi.

“ALTYAPI ESKİŞEHİRSPOR’UN KALBİ”

Kısa bir şekilde altyapı konusuna da değinen Murat Daldık,
“Altyapı Eskişehirspor’un kalbi. Eskişehirspor’un ve Türk
futbolunun geleceği altyapıdan geçiyor. Kurumsal anlamda
orası için bir proje düşünüyoruz. Bazı şeyler netleşsin,
olgunlaşsın camiamıza gerekli bilgiler verilecektir” dedi.

“EKONOMİK VE YARIŞMACI BİR KADRO KURACAĞIZ”

Önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle TFF 2.lig’de mücadele
edeceklerini söyleyen Murat Daldık, “Önümüzdeki sezonun
hazırlıklarına başladık. O sezon Eskişehirspor’un güzel günlerinin
başlayacağı bir sezon olacak. Mantıklı, ekonomik ve yarışmacı bir
kadro kurup, TFF 2.Lig’de bir sezon misa�ir olarak yeniden TFF
1.Lig’e yükselmek istiyoruz” dedi.

“SÖZLEŞMESİ BİTECEKLERLE GÖRÜŞÜYORUZ”
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncular ile
görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Murat Daldık, “Sözleşmesi
sezon sonunda bitecek oyuncular var. Şu ana kadar bana
gelerek, ‘ben Eskişehirspor’dan ayrılmak istiyorum’ diyen bir
oyuncumuz olmadı. Bazı kulüplerin oyuncularımıza ilgisi
olduğunu duyuyoruz. 23 yaşından küçük olanlardan yetiştirme
bedeli alabiliriz. Diğerleri için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama
teknik heyetimizin kalmalı dediği her oyuncuyu kadromuzda
tutabilmek adına ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz” dedi.
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“FIFA BORÇLARINI SIFIRLAMAK İSTİYORUZ”

“PANDEMİDEN BİZ DE ETKİLENDİK”

“FIFA dosyaları temizlenmeden Eskişehirspor’un önü açılamaz”
diyen sportif direktörümüz, “FIFA dosyaları konusunda bana
güvenen Eskişehirspor yönetimine çok teşekkür ediyorum. FIFA
süreci zor bir süreç ve halen mücadelemiz devam ediyor. İşe
elimizi attık ve adeta kara bir düzen ile karşı karşıya kaldık. Evrak
toplamada zorlandık. Sürekli görüşmeler yaptık. İnsanlara
ulaşmaya çalıştık. Ulaştığımız insanların kulübe karşı kırgın
olduğunu gördük. Sürekli sözler almışlar ama devamı gelmemiş.
İşimiz hiç kolay değildi. İnsanların bize inanmasını sağlamamız
gerekiyordu. Bizim dosya sayımız aslında diğer kulüplere göre az
bir sayı. Bizden çok daha fazla FIFA dosyasına sahip kulüpler var.
Bizim problemimiz bu dosyaların uzun yıllardır orada bulunması.
Bir dosyaya ödeme yapsak, diğer alacaklıların da haberi oluyor.
Onlar da kendi aralarında iletişim halindeler. Bu sebeple çok
dikkatli hareket etmek gerekiyor. Kendimize bir aciliyet sıralaması
oluşturduk. Elimizdeki para ile de aciliyet durumuna göre bu
dosyalara ödemeler yaptık ve bu süreci bence düzgün bir şekilde
tamamladık. Transfer tahtasını açabilmek adına bu çalışmaları
yaptık. FIFA sürecimiz halen devam ediyor. Elimize para geçtikçe
ödemeler yapılacak. Amacımız en kısa sürede Eskişehirspor’un
FIFA dosyalarını sıfırlamak” dedi.

Göreve geldiğinden beri en az 7 maçta Covid-19 nedeniyle ideal
kadro ile maçlara çıkamadıklarını ifade eden Murat Daldık,
“Futbolcu tam hazır diyoruz, sahada iyi şeyler yapacak diyoruz.
Test sonucu bir geliyor, oyuncu 2 maç yok. Geri dönüş süreci de
hızlı olmuyor. Bu pandemiden de maalesef Eskişehirspor olumsuz
olarak etkilendi” dedi.

“BİZDE HALININ ALTINA SÜPÜRMEK YOK”
FIFA dosyalarını olabildiğince kapatarak yollarına devam
ettiklerini söyleyen Sportif Direktörümüz, “Eskişehirspor’un
borcu kapatılabilir ümidimiz her geçen gün çoğalıyor. Bizim
çalışma sistemimizde kesinlikle halının altına süpürmek yok.
Adeta temizleye temizleye gidiyoruz. İnşallah bizim yaptığımız
çalışmaların hiçbirisi ilerleyen yıllarda kulübün karşısına sıkıntı
çıkarmayacak. Bir örnek vermek gerekirse; Jerry Akaminko’nun
977 bin Euro alacağı vardı. 500 bin Euro’sunu sildi. 200 bin Euro
ödedik. Kalan 277 bin Euro’yu da yapılandırdık. Bu yapılandırılan
kısmın ödemelerinde bir aksaklık çıkarsa borç yeniden 977 bin
Euro’ya dönmeyecek. Öyle bir sözleşme yaptık ki, 277 bin
Euro’dan fazla bir alacak ile kulübün karşısına çıkamayacaklar.
Yaptığımız hiçbir anlaşmayı laf olsun diye yapmıyoruz.
Henri Bienvenu ile defalarca anlaşılmış. Bir kısım ödeme yapılmış
ama devamı getirilmemiş. Ödenen paralar da hep boşa gitmiş.
Yapılandırma yapılır ama aksama olursa borç en başa döner. Biz bu
durumun önüne geçen anlaşmalar yapıyoruz. FIFA nezdinde
yaptığımız bu çalışmalar yaz döneminde bizim transfer tahtasını
açmamız konusunda bizi daha da umutlandırıyor. Bizim en büyük
hede�imiz uyuyan devi yeniden uyandırmak” dedi.

MİNİK YETENEKLER

ÇOK MUTLU

U9 takımımız bünyesindeki sporcularımız, pandemi
nedeniyle alınan geniş tedbirler kapsamında
çalışmalarını sürdürüyorlar. Minik yetenekler altyapı
antrenörlerimizin direkti�leri ile futbolu temelinden
öğreniyor. Ailelerin de yakından takip ettiği
antrenmanlar zaman zaman soğuk havada devam etse
de, sporcularımızın futbola ve Eskişehirsporumuza
olan sevdaları içlerini ısıtmak için yeterli oluyor. Minik
sporcularımız antrenmanlardan ve çalışmalardan çok
dolayı çok mutlu olduklarını dile getirirken, herhangi
bir sorunlarının da bulunmadığını dile getiriyorlar.
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GÜNDEM Hatıra Ormanı

ESKİŞEHİR NEFES ALACAK
ESKİŞEHİRSPOR HAYAT BULACAK

Eskişehirsporumuz önümüzdeki günlerde �idan bağışı
kampanyası başlatacak. “Hedef 1 milyon �idan bağışı”
parolası ile başlatılacak projeden kulübümüz önemli
bir gelir hede�liyor. 1 milyon ağaç hede�ine ulaşılması
durumunda ise kulübümüzün borçlarında ciddi bir
azalma sağlanabilecek.
Taraftarın sesine kulak verdiklerini dile getiren Başkanımız Mustafa
Akgören �idan bağışı projesinin de bir taraftarın �ikri olduğunu dile
getirerek “Bir taraftarımız hafta içerisinde sosyal medya hesabından
bir paylaşım yapmış. Arkadaşlarım bu paylaşımı bana ilettiler.
Fidan kampanyası düzenlenebilir şeklinde bir paylaşımdı. Ne
yapabiliriz diye baktık. Hemen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü
ile görüştük. Görüşmenin ardından prensip anlaşmasına vardık”
dedi.

‘Eskişehirspor Hatıra Ormanı’ isminin verileceği bu proje için
Başkanımız ayrıca ‘bu proje ile hem kulübümüz hem de doğamız
çok büyük bir nefes alacak. Yeşil bir Türkiye oluşması için
düşünülmüş muhteşem bir proje. Bu kampanyanın inanılmaz
miktarlara ulaşacağını düşünüyoruz. 1 milyon �idan hede�imiz var.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol onaylanmak
üzere Ankara’ya gönderildi. Ankara’dan onay çıktıktan sonra
kampanyayı resmi olarak başlatacağız” ifadelerini kullandı.

Bir �idan bağışının 20 lira olacağını duyuran Başkanımız, “26
lira yerine 20 lira denmesinin sebebi kampanyanın Eskişehir
özelinden çıkartılarak ülkemizde ve dünyanın dört bir
yanında yaşayan insanlarımıza ulaşabilmek. Bu kampanya
Eskişehir’in değil, tüm Türkiye’nin kampanyasıdır. 20 lira
bağışın 10 lirası �idan bedeli olarak Orman Bölge
Müdürlüğü’ne ödenecek. Kalan 10 lira da Eskişehirspor’a
kalacak. 1 milyon �idan hede�ine ulaşırsak Eskişehirspor’a
10 milyon TL para getirecek”dedi.

Projeden gelen her bir kuruşun borç ödemelerinde
kullanılacağını belirten Başkanımız Mustafa Akgören, “Bu 10
milyon TL ile FIFA’da bir tane dosya bırakmamayı ümit ediyoruz.
Eskişehirspor’un en büyük sorununu bitirebilecek bir proje. O
10 milyonluk gelir bizim 30-35 milyonluk borç azaltmamız
anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
‘Eskişehirspor Hatıra Ormanı’ projesinin Eskişehir Valisi Erol
Ayyıldız’a da anlattığını dile getiren Başkanımız, “Fidan
kampanyası kendisinin de çok hoşuna gitti. Bu kampanyaya
Valilik adına ve şahsı adına çok fazla destek olacağının sözünü
verdi. Kampanyaya katılacak olan herkese de şimdiden
teşekkür ettiğini iletmemi istedi” dedi.
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R Ö P O R TA J C e n g i z S e ç s e v

“HAK EDEN

FORMAYI ALIR”
Cengiz SEÇSEV

Eskişehirspor Teknik Direktörü

Eskişehirsporumuzun Teknik Direktörü Cengiz Seçsev gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Eskişehirspor’da görev almanın kendisi için özel olduğunu
söyleyen hocamız, “Önceden taraftarıydım, şimdi de teknik
direktörüyüm. Eskişehirspor’a ve Eskişehir gençliğine
faydamız dokunursa çok daha mutlu olacağız. Adaletli bir
şekilde forma dağıtıp, alınabilecek en başarılı sonuçları almaya
çalışacağız.Mevcut kadromuzda bulunan futbolculardan alınabilecek

maksimum performansları almak istiyoruz. Çok çalışan, çok
visteyen, hak eden formayı alır. Hak edene hak ettiğini vermek
bizim görevimiz. Beni tanıyan herkes ne kadar adaletli birisi
olduğumu söyleyecektir. Futbolda torpilin affı olmaz. Sahada iyi
şeyler yapabilecek en iyi kadroyu sahaya süreceğiz ki biz de
istediğimiz sonuçları alabilelim” dedi.

‘Uzun süredir kazanamayan bir takımın ciddi bir özgüven
problemi var demektir’ diyen Cengiz Seçsev,“Seviye yetersizliği
de bir gerçek. Ligdeki rakiplerimiz önemli bütçelerle kurulmuş
takımlar. Süper Lig tecrübesi olan çok sayıda oyunculara sahip
olan takımlara karşı kazanmaya çalışıyoruz. Her serinin bir
sonu vardır. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Mücadele etmeyi
sonuna kadar sürdüreceğiz. Mağlup olmak futbolun içerisinde
olan bir durum ancak biz artık sürekli mağlup olan bir takım
imajından en kısa sürede kurtulmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Saha dışarısından gördüğümüz Eskişehirspor ile saha içerisinde
gördüğümüz takım arasında ciddi farklılıklar var yorumunu
yapan hocamız, “Gol pozisyonlarına giren ancak bunu skora
yansıtamayan bir takımız. Bunu acil olarak düzeltmemiz gerekiyor.
Kazanmayı öğrenmek kolay değil. Kazanmanın çok fazla unsuru
vardır. Oyun sistemine sadık kalmak olmazsa olmazdır. Sahaya
gol yememeye değil, gol atmaya çıkan bir takım olmamız gerekiyor.
Hata yapmaktan korkmamak gerekiyor. Hata yapmaktan korkan
birisinin özgüven problemi var demektir. Bunu aşmamız gerekiyor.
Özgüven problemi aşıldığında Eskişehirspor çok daha iyi futbol
oynayacak ve istenilen sonuçlar da gelecektir” yorumlarını
yaptı.

“ASLA PES ETMEYECEĞİZ”

“HATA YAPMAKTAN KORKMAMALIYIZ”

“PLANLAMALARA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ”

Sezon sonuna kadar hede�imiz belli diyen tecrübeli
çalıştırıcımız, “Önümüzdeki sezon bu takımda başarılı
olabilecek oyuncuları belirlemek ilk görevimiz. Bildiğim
kadarıyla yönetimin A planı ve B planı var. Bizim bu iki
plana göre de hareket etmemiz gerekiyor. A planı transfer
tahtası açılırsa, B planı da açılmazsa üzerine kurulmuş
planlamalar. Önümüzdeki süreçte bu planlamalara göre
hareket edeceğiz” dedi.
“Diğer takımlarla aramızdaki fark kapanacak dersek doğru
olmaz” açıklamasını yapan Cengiz Seçsev, “Ne yazık ki,
yaşanılan süreç gereği; genç oyuncularımız henüz bu lige
ne �iziksel açıdan, ne de mental açıdan hazır değilken
sahaya çıkmışlar. Transfer tahtasının açılamaması nedeniyle
zorunluluktan aldıkları formaya zaman içerisinde yavaş
yavaş alışmaları gerekirken, hepsinden direkt tam
performans beklentisi içerisine girildi. Ne kadar aza
indirebiliriz diye bakmak lazım. Tüm çabamız da bu
doğrultuda olacak” dedi.
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R Ö P O R TA J C e n g i z S e ç s e v
“OYUNCULAR ALTYAPIYA GÖNDERİLMEDİ!”

Kadrodaki oyuncu sayısının düşürülmesi konusuna değinen
teknik sorumlumuz şu ifadeleri kullandı: “40 kişilik oyuncu
kadromuz vardı. Bu sayıyı 23+3 olarak sabitledik. 23 futbolcu,
3 de kaleci. Profesyonel takımlar bu sayıda futbolcu ile
antrenman yaparlar. Sayının artması durumunda ne yazık ki
istenilen performanslar alınamıyor. Kalan 17 futbolcumuzu alt
yapıya göndermedik. Ara bir kadro kurduk. Biz A takımla ayrı,
bu oyuncularla ayrı antrenman yapıyoruz. Mesaimizi ikiye
katladık diyebilirim. Bu 17 futbolcuyu sürekli takip ediyor ve
gözlemliyoruz. Altyapıdan da 3-4 oyuncuyu bu ara kadroya
dahil ettik. 20 civarı oyuncu A takımdan ayrı olarak
çalışmalarına devam edecek. İstediğimiz seviyeye gelen
oyuncular A takımla çalışma fırsatı yakalayacak. A takımda
form düşüklüğü yaşayanlar da ara kadroya gönderilecek. Bir
oyuncunun A takımda mı yoksa ara kadroda mı olacağına
tamamen kendi performansı karar verecek. Biz sadece hak
edene hakkını vereceğiz”

KAPTAN SEZGİN ÇOŞKUN
ŞANLI FORMA İLE

256. MAÇINA ÇIKTI
Emektar kaptanımız
Sezgin Coşkun,
takımımızın tarihinde
en fazla forma giyen
oyuncuları arasında
yerini aldı.

Kaptanımız Sezgin, 12 sezonda tam 256 maç Siyah
kırmızılı formamız ile şanlı armamız için mücadele etti.
Deneyimli futbolcumuz 8 karşılaşmada daha forma
giyerse kulüp tarihinin önemli isimlerinden Ender
Konca’yı da yakalamış olacak. Sözleşmesi 1 sene daha
devam edecek olan oyuncumuz, kendisine görev
verildiği sürece performansıyla takımımıza katkı
sağlamaya devam edecek.

Sezgin Coşkun ilk olarak 2007-2008 sezonunda
Eskişehirspor’a transfer olmuştu. Araya kısa süreli de
olsa Ankaragücü ve Elazığspor performansları girse
kaptanımız,
Türkiye’nin
dört
bir
köşesinde
Eskişehirsporlu Sezgin Coşkun olarak anılıyor. 12 farklı
sezonda Es-Es forması giyen 36 yaşındaki stoperimizin,
kariyerinde 8 de golü bulunuyor.
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R Ö P O R TA J B u ğ r a Ç a ğ l ı y a n

“BANA OLAN GÜVENİN

FARKINDAYIM”

Eskişehirsporumuzun genç yeteneklerinden Buğra
Çağlıyan ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Oynadığı ilk maçtan, kariyer hede�lerine kadar
anlatan Buğra, ‘Şu anda da U17 Milli Takımının
oyuncusuyum. Pandemi nedeniyle U17 kampları ve
şampiyonaları ertelendi. Orada da forma giymeye
devam etmek istiyorum” dedi.

B u ğ r a Ç A Ğ L I YA N
Eskişehirspor A Takım Oyuncusu

“AİLECE FUTBOLA İLGİMİZ VAR”

Futbola 9 yaşında Eskişehir Şekerspor’da başladığını söyleyen
Buğra Çağlıyan,”Murat Kola hocamız sayesinde 2015 yılında
Eskişehirspor altyapısına katıldım. 6 yıldır da takımımız için
mücadele ediyorum. Babam eskiden futbol oynamış. Beni
futbola babam yönlendirdi. Ağabeylerim de futbol oynadılar ve
oynuyorlar.” dedi.

“ELİMDEN GELEN MÜCADELEYİ VERİYORUM”

A Takıma ilk olarak Fuat Çapa zamanında yükseldiğini
söyleyen genç oyuncumuz, “2019 yılının Ağustos ayında
Konyaspor ile oynadığımız hazırlık maçında ilk maçıma çıktım.
O maçta taraftarlar da vardı. Tribünde ailem vardı. Sahaya
girince çok heyecanlanmıştım. Profesyonel futbolcu olduktan
sonra ilk olarak 2-2 berabere kaldığımız Altay maçında
oynadım. O günden beri de forma şansı buldukça takımım için
elimden gelen mücadeleyi veriyorum” ifadelerini kullandı.

“BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM”

“Camiamızın benden beklentilerinin büyük olduğunu
biliyorum. Ben sadece oynadığım futbola odaklanmaya
çalışıyorum” diyen 2004 doğumlu oyuncumuz, “Kendimi sürekli
geliştirebilmek adına çalışmalarıma devam ediyorum. Transfer
sezonlarında yapılan haberlerden etkilenmemeye çalışıyorum.
Önceliğim Eskişehirspor’da başarılı işlere imza atmak. Herkes
bana güveniyor. Bu durumun farkındayım. Bu güveni boşa
çıkarmamak adına elimden geleni yapmaya devam edeceğim.
Saha içerisinde 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında görev
alıyorum. Hocalarım istediğinde sağ açık ve sol açık olarak da
görev alabiliyorum” dedi.

“A MİLLİ FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM”

“CENGİZ HOCA BAŞARILI OLACAKTIR”
Cengiz Seçsev hakkında da açıklamalar yapan Buğra, “Çok
disiplinli ve tecrübeli bir hoca. Belli bir oyun programı var.
Takıma şu an onu oturtmaya çalışıyor. Ben başarılı olacağına
inanıyorum. Biz de takım olarak kendisi bize ne derse onu
yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Eskişehirspor’da çok başarılı bir kariyere imza atmak istediğini
söyleyen
yetenekli
oyuncumuz;
“Takımımız
adına
yakalanabilecek ne başarı varsa, peşinden koşmak istiyorum.
Eskişehirspor’dan bir gün ayrılırsam kulübüme para
kazandırarak olsun istiyorum. Hede�im Avrupa’nın büyük
liglerinde forma giymek. A Milli Takımda oynamak gibi bir
hede�im ve hayalim var. Şu anda da U17 Milli Takımının
oyuncusuyum. Pandemi nedeniyle U17 kampları ve
şampiyonaları ertelendi. Orada da forma giymeye devam etmek
istiyorum ” dedi.

“ARTIK KAZANMAK İSTİYORUZ”

‘Takım içerisinde arkadaşlık ortamımız gayet güzel” diyen
Buğra Çağlıyan, “Ancak bu dostluk ortamını saha içerisinde
maalesef henüz skora yansıtamadık. En kısa zamanda bir
galibiyet almak istiyoruz. Sezgin Coşkun ve Onur Bayramoğlu
bize abilik yapıyorlar. Uzun süredir kazanamamamızın en temel
sebeplerinden birisi taraftarlarımızın tribünde olmaması diye
düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda pandemi süreci sona
erer ve onların destekleri ile maça çıkarız” dedi.
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R Ö P O R TA J B u ğ r a Ç a ğ l ı y a n
“ESKİŞEHİRSPOR BENİM ÇOCUKLUĞUM”

Tribünlerde ben de çok maç izledim diyen orta saha oyuncumuz,
“Eskişehirspor taraftarları gerçekten çok iyi. Onların önünde
maça çıkacağım günü iple çekiyorum. Türkiye’nin en iyi taraftar
gruplarından birisine sahibiz ancak pandemi nedeniyle maçlara
onlar olmadan çıkıyoruz. Tezahürat yaptım. Top toplayıcılık
yaptım. İlerleyen yıllarda Eskişehirspor benim çocukluğum
diyebileceğim. Benim için çok büyük bir gurur” dedi.

“ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN”
Bilal Ceylan ve Metehan Altunbaş ile çok yakın arkadaş olduğunu
söyleyen Buğra, “Sık sık görüşüyoruz. Eskişehir’de herkes onlar
hakkında çok iyi cümleler kuruyor. Herkes onlara dua ediyor.
Benim de hede�im onlar gibi anılan bir oyuncu olabilmek.
Metehan’a LASK Linz, Bilal’e de Beşiktaş kariyerinde başarılar
dilerim. İkisini de iyi ki tanımışım. Allah yollarını açık etsin.
İnşallah ikisini de çok çok daha iyi yerlerde göreceğiz” dedi.

HATIRA PULLARINA

YOĞUN İLGİ

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur
Süllü ve kulübümüzün girişimleri ile üretilen Eskişehirspor
Hatıra Pulları taraftarlar ve koleksiyonerler ile buluşmaya
devam ediyor. Takımı 20 liradan satılan pullara ilgi
yoğun. Kulübümüze destek olmak isteyen taraftarlar ve
pul koleksiyonerleri tesislerimizden pulları temin
edebiliyorlar.

Toplam 8 bin 579 adet üretilen pulların 4 farklı
tasarımı bulunurken, kısa zamanda tükenmesi
bekleniyor.
Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve İdari Tesislerden
Sorumlu Asbaşkanımız Serhan Taşdemir de ilgisi ve
emekleri nedeniyle pulları kulübümüze hediye eden CHP
Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü’ye teşekkür etti.
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R Ö P O R TA J S e r k a n Ö z d e m i r

“ALTYAPIMIZDA İNANILMAZ

YETENEKLER VAR!”

Serkan ÖZDEMİR

Eskişehirspor Altyapı Antrenörü

Altyapımızda çalışan eski futbolcumuz Serkan
Özdemir ile bir röportaj gerçekleştirdik. Altyapı
takımlarında çok önemli yeteneklerin bulunduğunu
söyleyen Özdemir, “Futbolcuları hazır hale
getirmek bizim en temel görevimiz. Keşke şuan
var olan altyapı sistemi 2008’li yıllarda kurulmuş
olsaydı” dedi.

İki yıldır Eskişehirspor alt yapısında çalıştığını belirten
antrenörümüz, “2005 doğumlu oyuncuları çalıştırıyorum.
Elimden geldiğince diğer hocalarımıza yardımcı olmaya
çalışıyorum. Bu sezon büyük ihtimalle sadece U19 ligi
oynanacak, diğer akademi ligleri oynanmayacak. Amacımız
U19 liginde başarılı olmak. Ödüllü bir lig olduğu için sıkı bir
şekilde hazırlanmak gerekiyor. Futbolcuları hazır hale
getirmek de bizim en temel görevimiz”dedi.

“HERKES ONLARIN KİM OLDUĞUNU GÖRECEK”

“OYUNCULARIM BENİM EVLADIM GİBİ”

Altyapının Eskişehirspor’un Süper Lig’e çıktığı ilk yıllarda
kurulması gerektiğini ancak bu konunun üzerinde
durulmadığını söyleyen Serkan Özdemir, “Keşke şuan var olan
altyapı sistemini kulübümüz 2008’li yıllarda kurmuş olsaydı. O
zamanlar altyapıya önem verilmiş olsaydı, kulübümüz bu
kadar büyük bir borcun altında olmazdı. Altyapımızda
gerçekten yetenekli oyuncular var. Çok yetenekli ve
potansiyelli oyuncular var. Çok iyi bir eğitim verip, A takıma
kazandırmak istiyoruz. Oyuncularımız bu şekilde çalışmaya
devam etsinler, 2-3 yıl içerisinde herkes çocuklarımızın kim
olduğunu görecektir” dedi.

Futbolcuları hakkında bilgiler veren Özdemir, “Bütün oyuncular
benim evladım gibi. Hepsi ile tek tek yakından ilgilenmeye
çalışıyorum. Şu an gelişme çağlarındalar. Onları olabildiğince en
doğru şekilde yönlendirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.
Yönetimimizin altyapıya büyük önem verdiğini söyleyen hocamız,
“Eskişehirspor’un mevcut yönetimi altyapı ile çok yakından ilgileniyor.
Başta altyapıdan sorumlu asbaşkanlarımız olmak üzere hepsi çok
ilgililer. Gayet memnunuz. Eksik bir şey olduğunda veya taleplerimiz
olduğunda kendilerine iletiyoruz. Onlar da ellerinden geldiğince
bize yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı.
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R Ö P O R TA J S e r k a n Ö z d e m i r
“CENGİZ HOCAM BİR ŞEKİLDE ÇÖZECEKTİR”

“UNUTULMAZ BİR FİNAL MAÇIYDI”

A takımımızın haftalardır kazanamadığını ancak Cengiz
Seçsev’in bu seriye son vereceğine inandığını dile getiren
hocamız, “Ortada 30 küsür maçtır galip gelemeyen bir takım
var. Özgüven problemi olduğu bir gerçek. Mental olarak iyi
durumda değiller. Cengiz Seçsev hocam bu konuyu bir şekilde
çözecektir. Kazanmak kafada başlar mottosunun takıma
aşılanması gerekiyor. Takımdaki birlik beraberlik havasının iyi
seviyeye yükselmesi gerekiyor. Pandemi nedeniyle tribünlerde
taraftarın olmaması da ciddi oranda takımı etkiliyor.
Eskişehirspor taraftarı takımına pozitif anlamda çok katkı
sağlayan bir taraftar. En basitinden geçtiğimiz ay oynanan
Ankaraspor maçında tribünde taraftarlar olsa o maçı kesinlikle
kazanırdık. Futbolcuların bireysel performanstan öte, takım
oyunu oynamaları gerektiğinin farkına varması gerekiyor. Takım
olmayı başarmadan maç kazanmak bu ligde mucize” dedi.

Eskişehirsporumuzun Süper Lig’e yükseldiği maçta forma giyen
Serkan Özdemir, “2007-2008 sezonunda Eskişehirspor
formasıyla şampiyonluk yaşadım ve Süper Lig’e yükseldik.
Finalde Boluspor ile İnönü Stadında oynamıştık. O gün tribünler
yarı yarıya olmasına rağmen Eskişehirspor taraftarları çok daha
baskın gözüküyordu. Stadın dışarısında kalan taraftar sayısı,
stadın içindekinden çok daha fazlaydı. O gün biz kötü oynadık
ama şans yanımızdaydı. Yarı �inalde Diyarbakırspor’u penaltılar
ile elemiştik. Final maçında Boluspor daha iyi oynadı ama biz
çok iyi konsantre olmuştuk. Futbol olarak istediğimizi
oynamasak da, Süper Lig’e yükselmeyi başarmıştık” dedi.

“FUTBOL BİZİM EKMEĞİMİZ”
A takıma kazandırdığımız her bir futbolcu benim için bir
şampiyonluk kadar kıymetlidir diyen Serkan Özdemir
hocamız, “Eskişehirspor’un kurtuluşu altyapıdan geçiyor.
Ne kadar çok genç oyuncuyu A takım için yeterli hale
getirebilirsek o kadar gurur duyarız. Ben şahsen ticaretten
veya başka işlerden anlamam. Futbol bizim ekmeğimiz. Ben
Eskişehirspor’da sadece başarılı işler yapmak istiyorum.
Arkamızdan bize ‘Allah Razı Olsun’ denilsin ben daha çok
mutlu olurum” dedi.

“3-0 MAĞLUPKEN, 4-3 KAZANMAYI BAŞARDIK”
2008 yılında Eskişehirsporumuzun sahamızda 4-3
kazandığı maçta forma giyen Serkan Özdemir,“Eskişehirspor
formasıyla oynadığım ve unutamadığım maçım şüphesiz
Denizlispor maçıdır. Maçın ilk yarım saatinde 3-0 geriye
düşmüştük. İlk yarının son dakikalarında Luka Vucko’nun
attığı gol kırılma anı oldu ve biz devre arasına bu maçı
çevireceğiz inancı ile gittik. O günlerde takımın içerisinde
çok iyi bir arkadaşlık ortamı vardı. Takımdaki herkes
kazanmaya odaklıydı. 3-0 gerideydik ama taraftarlar
tribünden inanılmaz destek veriyordu. Souleymane Youla ve
Anderson bize güven veriyordu. Biz onları rakip kaleye
yakın
bölgelerde
topla
buluşturabilirsek
goller
bulabileceğimizi biliyorduk. Umduğumuz gibi de oldu ve
maçı 4-3 kazanmayı başardık” ifadelerini kullandı.
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