BİR DEFA DEĞİL, BİN DEFA

ES ES ES Kİ Kİ Kİ!

Anadolu’da direnişin simgesi Eskişehirsporumuz, 1. Lige
veda etti. Tarihinde takımının yaşadığı sportif başarılardan
bağımsız olarak her zaman gönülden armasının peşinde
olan efsane taraftarımızla yine tek yürek olduk. Tek bir dilek
diledik. Taraftarından mahrum kalarak lige veda eden
takımımız, elbet yine eski şanlı günlerine her zaman olduğu
gibi yine taraftarıyla dönecek.
Bir kez daha ve çok daha yüksek sesle hep beraber söyledik;
“Öyle bir aşk, öyle bir sevda ki... Tarihin en kötü günlerinde
bile kalplerden ve gönüllerden sesleniyoruz. Bir defa değil,
bin defa Es Es Es Ki Ki Ki!”

“Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.”
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Başkanımız Mustafa Akgören, görme engelli
taraftarımız Kaan Kuş’un sorularını yanıtladı.
(Sayfa 2’de)

Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev, Radyospor’da
Anadolu Ateşi programına telefonla bağlanarak
Salim Manav’ın sorularını yanıtladı. (Sayfa 3’te)

ÖZGÜR GEDİK:

SEZGİN COŞKUN:

“BU ŞEHRİN ÇOCUKLARINI

ESKİŞEHİRSPOR’A

KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

“ESKİŞEHİRSPOR’U
TARAFTAR RUHU
KURTARACAK”

Eskişehirspor altyapı genel koordinatörü Özgür
Gedik ile Eskişehirspor Futbol Akademisi ve
Fabrika projesi ile ilgili A’dan Z’ye her şeyi
konuştuk. Hayatını bu işe adayan Gedik, “Bizim
en temel hede�imiz bu şehrin çocuklarını
Eskişehirsporumuza ve Milli takımlarımıza
kazandırabilmek” dedi. (Sayfa 4te)

Eskişehirsporumuzda uzun yıllardır forma
giyen Sezgin Coşkun ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
Sorduğumuz her soruya içtenlikle cevap veren
kaptanımız, “Eskişehirspor sevgisi olmayan
insanların bu sorunları çözme ihtimali bana
göre yok. Eskişehirspor’u taraftar ruhu kurtaracaktır”
dedi. (Sayfa 7’de)

ÖZEL DOSYA: TARİHİMİZDE EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCULARIMIZ (Sayda 6’da)

GÜNDEM Haberler

HEDEFİMİZ İLK SEZONDA

ŞAMPİYON OLMAK

Başkanımız Mustafa Akgören, görme engelli
taraftarımız Kaan Kuş’un sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz hafta; ‘Tribün Çocuğu Kaan’ Youtube kanalında
Kaan Kuş’un programına konuk olan başkanımız, “TFF
2.Lig’de şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız.
Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz”
dedi.

“BU KARANLIK TÜNELDEN ÇIKACAĞIZ”

Öncelikle Eskişehirsporumuzun geleceği hakkında konuşan
başkanımız, “Günden güne daha iyiye gidiyoruz. Tünelin ucundaki
ışık gözüktü. İnşallah bu karanlık tünelden yavaş yavaş çıkacağız.
Biraz sabretmek lazım. Çaba sarf ederken soğukkanlı ve sabırlı
olmamız gerekiyor. Camia bize sabrederse ve biz görevimize
devam edersek inşallah 2-3 yıl içerisinde çok farklı şeyler
konuşacağız” dedi.

“TRANSFER TAHTASINI AÇMAK İSTİYORUZ”

Kaan Kuş’un transfer tahtasını açacak mısınız sorusunu yanıtlayan
Başkan Mustafa Akgören, “Transfer tahtasını açmayı çok istiyoruz.
Mevcut kadromuza güzel takviyeler yaparak Spor Toto 1.Lig’e
en kısa zamanda geri dönmek istiyoruz. TFF 2.Lig’de şampiyon
olmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın gurur
duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. İnancımız bu yönde.
Transfer tahtasını açmak gönlümüzden ve kalbimizden geçiyor
ama şartlar çok zor. Sıkıntıların devam ettiği ve gelirimizin
olmadığı bir gerçek… Eskişehirspor yönetimi olarak kulübe
gelir sağlayacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz” ifadeleri
kullandı.

“ÇOK CİDDİ BİR KAMPANYA HAZIRLIYORUZ”
Son olarak güncel projeler hakkında da bilgi veren başkanımız,
“Eses Token projesinden istediğimizi elde ettik. Fidan kampanyasına
yoğunlaşıyoruz. Lansman, sunum ve dikim işlerine hazırlanıyoruz.
Çok ciddi bir kampanya hazırladık. Bu proje hem Eskişehirspor
sevdalılarına hem de yeşile gönül veren doğaseverlere hitap
edecek bir proje. Herkesin gönüllerini fethedecek reklam �ilmleri
hazırlandı. 1 milyon �idan bağışı hede�i ile kampanyayı
başlatacağız ama ben çok daha yüksek rakamlara ulaşacağımıza
inanıyorum” dedi.
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GÜNDEM Haberler

ŞEHRİMİZ ESKİŞEHİRSPOR İÇİN

BİR ARAYA GELMELİ

Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev, Radyospor’da
yayınlanan Anadolu Ateşi programına telefonla
bağlandı. Salim Manav’ın sorularını yanıtlayan
Teknik Sorumlumuz, “Eskişehirspor’a Eskişehir
halkının sahip çıkması gerekiyor. Seçilmişlerin, bu
şehirden kazananların bir araya gelmesi gerekiyor.
Bu gerçekleşirse Eskişehirsporumuz yeniden eski
günlerine döner” dedi.

“GÖZÜMÜZE UYKU GİRMİYOR”
Kulübümüzün TFF 1.Lig’e veda etmesi ile alakalı konuşan
Cengiz Seçsev, “Spor Toto 1.Lig’e veda etmemiz nedeniyle çok
üzüntülüyüz. Gözümüze uyku girmiyor. Böylesine büyük bir
camianın en üst liglerde olmaması futbol camiası için üzüntü
verici bir durum. Takım Süper Lig’den düştükten sonra sürekli
gerileme içerisindeydi. Sonucunda bu sezon itibariyle Spor
Toto 1.Lig’den de düşmüş olduk. Kulübün dağ gibi borcu var.
Eskişehirspor’a Eskişehir halkının sahip çıkması gerekiyor.
Seçilmişlerin, bu şehirden kazananların bir araya gelmesi gerekiyor.
Bu gerçekleşirse Eskişehirsporumuz yeniden eski günlerine
döner. Güçlü bir altyapı ve doğru bir yönetim şekli ile Eskişehirspor
yeniden ait olduğu liglere döner. Ben Eskişehirspor’un en kısa
zamanda yeniden bu liglere döneceğine inanıyorum” ifadelerini
kullandı.

“MAALESEF KÜME DÜŞTÜK”

Salim Manav’ın ‘Küme düşmesi garanti gibi olan bir takımın
tekli�ini neden kabul ettiniz’ sorunu yanıtlayan Teknik Direktörümüz,
“Ben Eskişehirliyim. Gönül verdiğiniz takımdan teklif alırsanız,
şartların ne olduğuna bakmadan tekli�i kabul edersiniz.
Yönetim ile yaptığımız görüşmeler olumlu geçti ve göreve
başladık. Matematiksel olmasa da büyük ölçüde düşen bir
takımı çalıştırmaya başladık. Altyapıdan A Takıma yükselmiş
genç oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Gelişim süreçleri
devam eden oyuncular ile maçlara çıktık ve çıkıyoruz.
Mücadelemizi verdik ama bitime 6 maç kala maalesef küme
düştük” dedi.

“TAM İVME YAKALAMIŞTIK,
COVID BİZİ BULDU”
Kulüpte yaşanan Covid-19 vakaları ile ilgili konuşan hocamız,
“Cuma günü sahamızda Giresunspor ile oynayacağız. 10 futbolcumuz
Covid-19’a yakalandı. Bunca zorluğun içerisinde bir de Covid
ile uğraşmak durumunda kaldık. Altınordu maçına tamamen
genç oyuncular ile çıktık. Pozitf oyuncularımız Giresunspor
maçında da olmayacaklar. Tuzlaspor maçına da ne kadarı
yetişir bilemiyorum. Covid süreçleri biraz yıpratıcı olabiliyor.
Ciddi antrenman eksiklikleri olacak. Adana Demirspor maçında
çok güzel bir ivme yakalamıştık. Kalan maçlarımızda bu ivmeyi
devam ettirecektik ama bu Covid süreci maalesef bizi biraz
geriye götürmüş oldu” şeklinde konuştu.

“ETKİLİ BİR SOL AYAĞI VAR”

Altınordu maçında iki şık gole imza atan genç oyuncumuz Uğur
Can Semizoğlu’nun sorulması üzerine hocamız, “Altınordu’ya
iki gol attığı için dikkat çeken bir oyuncu oldu. Gelişim
gösteren genç oyuncularımızdan birisi. Etkili bir sol ayağı var.
Takım oyununa daha çok odaklanması gerekiyordu. Yavaş
yavaş bunu sağlamaya başladı. İstekli ve arzulu bir oyuncu.
Güzel iki gol attı, ileride de atmaya devam edecektir. Gelişim
göstermeye devam ederse, iyi bir futbolcu olacaktır” dedi.

“PROJELER İLGİ GÖRÜRSE
TRANSFER AÇILIR”

Son olarak transfer tahtası açılacak mı sorusunu yanıtlayan
Cengiz Seçsev, “Eskişehirspor yönetimi kaliteli projeler
geliştiriyor. Taraftarların da bu projelere katılım sağlaması
gerekiyor. Kripto para ve �idan bağışı projelerini hayata geçirdiler.
Fidan kampanyası kısa bir süre içerisinde başlayacak diye
biliyorum. Eskişehirspor için çabalayan insanlar bu kulübü
yönetiyor. Projelerden istenilen gelirler sağlanırsa transfer
tahtası da açılır diye düşünüyorum. Ancak ülkemizde insanlarımız
futbol konusunda acımasızca eleştirilerde bulunuyorlar. İyi
şeyler için mücadele eden insanların acımasızca eleştirilmesini
doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.
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“BU ŞEHRİN ÇOCUKLARINI

ESKİŞEHİRSPOR’A

KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Eskişehirspor altyapı genel koordinatörü Özgür
Gedik ile Eskişehirspor Futbol Akademisi ve
Fabrika projesi ile ilgili A’dan Z’ye her şeyi
konuştuk. Hayatını bu işe adayan Gedik, “Bizim
en temel hede�imiz bu şehrin çocuklarını
Eskişehirsporumuza ve Milli takımlarımıza
kazandırabilmek” dedi.

Özgür GEDİK

Eskişehirspor Altyapı Genel Koordinatörü

“ESKİŞEHİRSPOR’DA FUTBOL OYNADIM”
1972 yılında Eskişehir'de doğduğunu ve Eskişehirli
olduğunu söyleyerek açıklamalarına başlayan Özgür Gedik,
“Eskişehirspor’dan yetişmiş eski bir Eskişehirspor
futbolcusuyum. Türkiye’de farklı kulüplerde forma giydikten
sonra futbolu bıraktım ve kendime yeni bir kariyer çizdim.
Bucaspor’da 4 yıllık bir serüvenim oldu. Türkiye’de
yetiştirdiği futbolcular ile isminden sıkça bahsettiren İzmir
kulübünde 4 yıl görev yaptım. Hem altyapıda hem de A
takımda başarılı işlere imza attık. Son iki yıldır da
Bursaspor’da çalışıyordum. Bursaspor futbol akademisinin
yapılanması ve Türkiye’deki futbol okullarının yapılanması
konusunda çeşitli çalışmalar yaptık. Bursa’da merkezi
bulunan futbol okulunu Türkiye’nin geneline yaymayı
başardık. Çok şükür başarılı işlere imza attık” dedi.

“TURNUVALARIMIZ AVRUPA’DA SES GETİRDİ”

Türkiye’de minik yaş grupları arasında uluslararası futbol
turnuvaları düzenleyen ilk kişinin kendisi olduğunu söyleyen
Genel Koordinatörümüz, “Danone Uluslar Kupası, Vodafone
Cup gibi Türkiye’de ve Avrupa’da oldukça ses getirmiş
turnuvaları düşünen ve organize eden kişiyim. Bayern
Münih, Chelsea, Milan, Porto ve onlarca Avrupa kulübünü
bu turnuvalar için Türkiye’ye getirdik. Bir Türk takımının
Chelsea ile özel bir turnuva maçında da olsa oynaması çok
özel bir anı. Enes Ünal, Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Merih
Demiral gibi bugün A Milli Takımımızda forma giyen bu
oyuncular zamanında hep bu turnuvalarda boy gösterdi”
ifadelerini kullandı.

“KALİTELİ EĞİTMEN,
KALİTELİ EĞİTİMİN ESASIDIR”
‘Eskişehirspor benim yuvam ve memleketimin takımı’
diyen Özgür Gedik, Eskişehirspor ile yollarının kesişmesini
de şu şekilde anlattı; “Yöneticiler benimle temasa geçti ve
açıkçası kendilerinin bana yaklaşımı çok hoşuma gitti. Fabrika
ismi ile yeni bir yapılanmaya gittiklerini söylediler. Genel
koordinatörlük görevi ile Eskişehirspor’un geleceği için
çalışmalara başladık. Sıfırdan başlanılan her şey zordur.
Planlamalarımızı yaptık. Hocalarımızı belirledik. Kaliteli
eğitmen, kaliteli eğitimin esasıdır.”

“ESKİŞEHİRLİ ÇOCUKLAR
ESKİŞEHİR’DE KALSIN”

Fabrika projesinin şehirde faaliyet gösteren tüm futbol
kulüplerine fayda getireceğini ifade eden genel koordinatörümüz,
“Fabrika projemizin merkezi Vali Hane�i Demirkol Tesisleri’dir.
Ancak tesislerimizin de kapasitesi belli. Futbol okulumuzu tek
bir yerde devam ettirmek hede�lerimize ulaşmamızı
sağlamazdı. Eskişehir geneline yaymak olmazsa olmazdı.
İnsanların rahatlıkla ulaşabileceği mahalleleri seçtik. 16
mahallede eğitim vermek istiyoruz. 5 mahalle ile başladık.
2007 ve 2015 yılları arasında doğan her çocuğa kapımız
açık. Eskişehir’de faaliyet gösteren spor kulüpleri ile de
işbirliği yapıyoruz. Amacımız amatör kulüplerin altyapılarını
da diri tutmak. Anlaştığımız kulüpler var, görüştüğümüz
kulüpler var. Başkanımız gerekli açıklamaları yapacaktır.
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Kazan, kazan modeli ile hareket edeceğiz. Gelirlerin yüzde
70’i o kulüplere bırakılacak. Hem kulüplerimiz �inansal
açıdan rahatlayacaklar, hem de futbol ile ilgilenen yetenekli
çocuklar rahatlıkla bir spor kulübü bünyesine dahil olabilecekler.
Eskişehirli çocukların olabildiğince Eskişehir’deki kulüplerde
ve özellikle Eskişehirspor’da yer almasını istiyoruz” dedi.

“BU ŞEHİRDEN NİCE YETENEKLER ÇIKAR”

‘Eskişehir’den şüphesiz çok yetenekli oyuncular çıkacaktır’
diyen Gedik, “888 bin nüfuslu bir kentte işlenmeye hazır
nice yetenekler vardır. Önemli olan doğru eğitimleri
alabilmeleri. Bizim en temel hede�imiz bu çocukları
Eskişehirsporumuza ve Milli takımlarımıza kazandırabilmek.
Özgüveni yüksek, yetenekli, zeki, çalışkan futbolcular
yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ESKİŞEHİRSPOR BİR EĞİTİM KURUMUDUR”

Altyapı Genel koordinatörümüz, Eskişehirspor’un aynı zamanda
bir eğitim kurumu olduğunu ifade ederek, “Eskişehirspor
gençlik gelişim takımlarına akademi diyoruz. U9 - U13 arası
eğitim gruplarıdır. U14, U15 ve U16 gelişim gruplarıdır. U17
ve U19 yarışmacı gruplardır. Futbolun temelinin öğrenilmeye
başlandığı yaş grubu 13 yaş grubudur. Kurallı futbol ile 11’e
11 oynanan futbol ile gençlerimiz ilk kez bu yaşta tanışırlar.
Futboldaki altın öğrenme çağı da bu diyebiliriz. U13
takımımızın başına Selçuk Güler ve Erol Kara hocalarımızı
getirdik. Bu iki hocamız devam eden yıllarda da U13
takımını çalıştıracaklar. Gençlerimiz futbolun temel eğitimini
bu iki hocamızdan alacak. Diğer yaş gruplarında hocaların
yaş grupları değişiklik gösterecek. U13 öncesinin hocaları
kendi arasında bir sirkülasyon, U14 ve U16 hocaları kendi
arasında bir sirkülasyon yaşayacaklar. U17 ve U19 hocaları
da kendi arasında değişim yaşayacaklar. Yetiştirici hocalar
ile, yarışmacı hocaları ayırdık. Biz altyapı eğitimlerinde en
doğru sistemin bu olduğuna inanıyoruz. Sağ olsunlar yöneticilerimiz
de bizimle aynı �ikirde ve bize her türlü desteği sağlıyorlar”
cümlelerini kurdu.

“YETENEKLİ OYUNCULAR ÇIKIYOR”
Gedik, Fabrika projesinin herkese açık bir organizasyon
olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti; “Yetenek
bir nokta değil bir süreçtir. Orada öncelik çocukların spor
yapması. Organizasyonun içerisinde yer alan faaliyetlerde
yetenekli ve gelişime açık olanları Eskişehirspor gençlik
gelişim takımlarına dahil edeceğiz. Bu sene Fabrika’ya
gelen ve akademi takımlarımıza kazandırdığımız yetenekli
oyuncular da oldu.”

“YAVAŞ YAVAŞ BÜYÜYECEĞİZ”

Eskişehirspor Futbol Okullarının sadece Eskişehir ile sınırlı
kalmayacağını ve zamanla tüm Türkiye’ye yayılacağını ifade
eden Gedik, “Eskişehir süreci tamamlandıktan sonra
Eskişehir’e yakın ilçelerden başlayarak yavaş yavaş tarama
ağımızı genişletmek istiyoruz. Emirdağ, Tavşanlı, Bozüyük
gibi ilçeler ile başlama ihtimalimiz yüksek. Eskişehir’e
yakın illerde yaşayan insanların Eskişehirspor’u ne kadar
sevdiğini herkes bilir. Eskişehir’de uygulanan eğitim
programının birebir aynısı oralarda da uygulanacak.
Eğitimci tercihlerimizi çok dikkatli yapacağız” dedi.

“ESKİŞEHİRSPOR KÜLTÜRÜNÜ DE
ÖĞRENECEKLER”

Ailelerin Eskişehirspor’a bakış açısı nasıl sorusunu yanıtlayan
Özgür Gedik, “Eskişehir çok farklı bir şehir. Milliyetçilik
duygusu çok gelişmiş bir şehir. Eskişehirspor gibi çok
büyük bir markaya sahip bir şehirden bahsediyoruz. Takım
hangi ligde mücadele ederse etsin, kulüp büyüklüğünü
devam ettirebiliyor. Eskişehirspor gibi mazisi kuvvetli, Türkiye’ye
nam salmış çok az kulüp var. İnsanlar da bunun son derece
farkında. Çocuklarını Eskişehirspor’a gönül rahatlığı ile
getiriyorlar. Buraya gelen çocuklar sadece futbolu değil,
aynı zamanda Eskişehirspor kültürünü de öğrenecekler.
Pandemi sonrası için çok güzel düşüncelerimiz var. Fabrika
projemize dahil olan çocuklarımızı maçlara götürmek istiyoruz.
Onlar için tribünde özel bir alan oluşturup Eskişehirspor’u
tribünden takip etmelerini ve hayaller kurmalarını sağlamak
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TORPİLLE FUTBOLCU OLUNMAZ”

Son olarak futbolda torpil söylentileriyle ilgili konuşan Gedik,
“Futbol yeteneğe dayalı bir spor dalı. Torpil genç bir oyuncuyu
ufak yaşlarda bir yere kadar getirebilir ama sonrası inanın
olmaz. Yapamaz. Herkes kendi çocuğunu veya yakınını çok
yetenekli olarak görüyor ama kazın ayağı maalesef öyle değil.
Özellikle 13 yaş grubundan sonra işlerin rengi çok değişiyor.
Futbolcu olabilmenin çok fazla etkeni var. Gelişim göstermeyen,
oynadığı futbolun üzerine koyamayan hiçbir oyuncu başarılı
olamaz” dedi.
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Ö Z E L D O S YA Tarihimizde En Çok Forma Giyen Oyuncularımız

TARİHİMİZDE EN ÇOK

FORMA GİYEN OYUNCULARIMIZ

56 yıllık kulüp tarihimizin en çok forma giyen oyuncularını sizler için araştırdık.
17 sezon aralıksız olarak Eskişehirsporumuzun formasını giyen İsmail Arca 516
maç ile bu sıralamada zirvede yer alıyor. İsmail Arca’yı 13 sezon ve 345 maç ile
Burhan İpek takip ediyor. 121 gol ile kulüp tarihimizin en golcü ismi Fethi Heper
ise en çok forma giyen üçüncü oyuncu durumunda...
Eskişehirsporumuzun kaptanı Sezgin Coşkun sıralamada 260 maç ile 8. sırada yer
alırken, 36 yaşındaki oyuncumuz 5 maçta daha formamızı giyerse Ender Konca’yı
geride bırakarak 7. sıraya yükselecek.

01- İsmail Arca - 516 maç
02- Burhan İpek - 345 maç
03- Fethi Heper - 296 maç
04- Bilal Arular - 282 maç
05- Kamuran Yavuz - 281 maç
06- Burhan Tözer - 276 maç
07- Ender Konca - 264 maç
08- Sezgin Coşkun - 260 maç
09- Halit Kök - 231 maç
10- Erkan Zengin - 220 maç
11- AbdurrahmanTemel-217maç
12- Hüdai Doğu - 207 maç
13- Tayfun Gürsel - 198 maç
14- İlhan Çolak - 193 maç
15- Selahattin Örçüm - 193 maç
16- İbrahim Nalbant - 189 maç
17- Nihat Atacan - 189 maç
18- Fatih Parmaksız - 185 maç
19- Hürriyet Gücer - 176 maç
20- Ruud Bof�in - 176 maç
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“ESKİŞEHİRSPOR’U

TARAFTAR RUHU KURTARACAK”
Sezgin COŞKUN
Eskişehirspor Takım Kaptanı

Eskişehirsporumuzun tarihinde en çok forma
giyen 8. oyuncu durumunda olan takım kaptanımız
Sezgin Coşkun’la bir söyleşi gerçekleştirdik.
Sorduğumuz her soruya içtenlikle cevap veren
kaptanımız, “Eskişehirspor sevgisi olmayan insanların
bu sorunları çözme ihtimali bana göre yok.
Eskişehirspor’u taraftar ruhu kurtaracaktır” dedi.

“İLK GÜN HAYRAN OLMUŞTUM”
İlk olarak Eskişehirspor ile nasıl tanıştığını anlatan Sezgin
Coşkun, “2004 yılının Mart ayında Çorluspor forması giyerken
Eskişehirspor deplasmanına gelmiştik. Eskişehirspor’un da,
bizim de ligde pek bir iddiamız yoktu. Çok soğuk bir hava
olmasına rağmen tribünler doluydu. Tribünleri öyle dolu
görünce şaşırmıştım. Maçta daha iyi oynayan bizdik, galibiyeti
kaçıran bizdik. Ama Eskişehirspor taraftarları takımlarını maç
sonunda öyle bir bağrına bastı ki; hayretle tünel girişinden
onları izlemiştim. İçimden ‘Allah’ım inşallah birgün ben de
böyle bir taraftarı olan takıma transfer olurum’ diye dua etmiştim.
3 yıl sonra Eskişehirspor’a transfer oldum” dedi.

“ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA
OLDUĞUNU BİLİYORDUM”

Eskişehirspor’a transfer olduğu ilk günleri ve Süper Lig’e yükseliş
aşamasını anlatan kaptan şunları söyledi; “Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi’nde oynadıktan sonra 2007 yılında
Eskişehirspor’a transfer oldum. Transferim nedeniyle düzenlenen
basın toplantısı gibi anılar benim için unutulmaz anlardı.
Hayatımda ilk defa bu kadar gazeteciyi bir arada görmüştüm.
Eskişehirspor’un çok büyük bir camia olduğunu biliyordum ve
ilk o günlerde hissetmeye başlamıştım. İlk sezonda ligi 4.
sırada bitirdik ve Süper Lig’e çıkma adına play off oynama
hakkı kazandık. Yarı �inal maçında Diyarbakırspor’u, �inal
maçında da Boluspor’u yenerek Süper Lig’e çıkmayı başardık.”

“FİNAL MAÇINDA HASTANELİK OLDUM”
Diyarbakırspor ve Boluspor ile oynadığımız unutulmaz play off
maçlarını ise kaptan kendi ağzından şöyle aktardı; “Yarı
�inalde maç penaltılara kalmıştı. Son penaltı bana kaldı.
Atarsam �inale yükselecektik. O an açıkçası çok değişik bir
andı. Topu kalecinin soluna vurdum ve top ağlarla buluştu. O
an öyle bir sevinç yaşandı ki sadece yaşayanlar bilir. Daha
sonra �inal maçını oynadık. Rakip Boluspor’du. Ben ilk 11
olarak sahaya çıkmıştım. Maçın başında rakip oyuncu bana
sert bir faul yaptı. Maçın hakemi Selçuk Dereli rakip oyuncuya
kırmızı kart çıkardı. Rakip oyuncu soyunma odasına, ben hastaneye
gittim. Ben hastanelik olunca yerime Tufan Esin dahil olmuştu.
Yani �inalde kısa bir süre görev yaptım. Buna rağmen yıllar
sonra Süper Lig’e yükselen takımın bir parçası olmak tabii ki
gurur verici.”

“İLK İÇ SAHA GOLÜ BANA AİT”

Süper Lig’de atılan ilk iç saha golü bana kısmet oldu diyen Sezgin,
“Sivasspor ile oynamıştık. 2-2 berabere biten maçın ilk golünü ben
atmıştım. Hayatımın en unutulmaz maçlarından birisi o maçtır”
dedi.

“O SEZON ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM”

Eskişehirspor kariyerinde en çok üzüldüğü maçları küme
düştüğümüz sezonda oynadığını ifade eden tecrübeli futbolcumuz,
“En üzüldüğüm maçları küme düştüğümüz sezon oynadım.
Akhisarspor ile oynanan 3-3 biten olaylı bir maçımız var. Kazanmayı
çok istiyorduk. Kazanabileceğimiz bir Gaziantepspor maçından
beraberlikle ayrıldık. Kazanabilecek noktaya getirdiğimiz Başakşehir
maçından mağlup ayrıldık. Hala umut taşıdığımız Gençlerbirliği
maçı ile de Süper Lig’e veda etmiştik” cümlelerini kurdu.
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“ESKİŞEHİRSPORLU SEZGİN
OLARAK ANILMAK GURUR VERİCİ”

Kaptan; Eskişehirli olmamasına rağmen takımımıza karşı çok
farklı bir sevgi beslediğini ise, “Özünde profesyonel futbolcular
olsak da yıllar geçtikçe kulübün bir parçası olmaya başlıyoruz.
2 sezon Eskişehirspor’dan ayrı geçirdim ama sürekli Eskişehirspor’u
takip ettim. Göztepe ile oynanan play off sezonunda ben
Ankaragücü forması giyiyordum. Kaybedilen �inal maçı sonrasında
inanın Eskişehirspor mentalitesini anlamış herkes gibi ben de
çok üzülmüştüm. Türkiye’de herkes beni Eskişehirsporlu
Sezgin Coşkun olarak biliyor. Ankaragücü ve Elazığspor formaları
giyerken de bu durumu onlarca kez yaşadım. Deplasmana
gittiğimiz şehirlerin taraftarları beni görünce Eskişehirspor ile
ilgili bana sesleniyorlardı. Eskişehirsporlu tanınmak ve anılmak
benim için gurur verici” dedi.

“GENÇLER BU FIRSATI
DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA”

Sezgin genç oyuncularla iletişimi konusunda kendisinin gençlik
dönemlerini hatırlatarak, “Ben genç bir oyuncuyken Sergen
Yalçın, Coşkun Birdal gibi çok tecrübeli isimlerle birlikte
oynadım" diyerek şöyle devam etti; “Süper Lig’de oynarken
kariyerini yapmış, kendini ispatlamış tecrübeli futbolcularla
birlikte forma giydim. Biz gençler tecrübeli oyuncuların yanında
futbolumuzu geliştirdik. Takımdaki genç oyuncular ile iletişim
kurmak kolay bir iş değil. Onların hayata bakış açısı ile benimki
arasında çok fark var. Bana karşı çok saygılılar. Beni dinliyorlar.
Bulundukları konumun farkındalar. Yakalamış oldukları fırsatı
değerlendirmek zorundalar. Antrenmanlarda ve maçlarda
�iziksel ve mental olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum.
Şansını iyi kullananlar kısa sürede kulübe para kazandırıp
transfer olabiliyorlar. Gelişim göstermeyen genç bir oyuncu ise
belli bir süre sonra geriye gitmeye başlıyor. Hiçbir futbolcunun
‘artık ben oldum’ dememesi gerekiyor. Performansında ciddi
düşüş olan genç oyuncunun yerine altyapıdan oyuncu geldiğinde
de bu sefer psikolojik açıdan bir gerileme başlıyor. Eski
performansını yakalaması çok daha zorlaşıyor.”

“GENÇLER SADECE FUTBOLUNA
ODAKLANMALI”
Genç futbolcuların gelişimsel açıdan çok iyi bir dönemde olduğunu
söyleyen tecrübeli oyuncumuz, “Yaşları müsait. Eleştiriler en
az seviyede. Küme düşmüş bir takımın oyuncusu olduğun için
stres yapabileceğin bir ortam yok. Sen sahaya çık ve sadece futbolunu
oyna. Sadece oynayacağın futbola odaklan diyorum kendilerine.
Yarışmacı bir takımda kendini geliştirmek daha zordur”
cümlelerini kurdu.

“ÇOK HOCA DEĞİŞTİRMEK
İYİ BİR DURUM DEĞİL”

Sürekli hoca değişiminin genç oyuncuları olumsuz etkilediğini
söyleyen Sezgin Coşkun, “Bana göre genç oyuncuların çok sayıda
olduğu takımlarda çok hoca değiştirmek doğru bir durum değil.
Her hocanın kendisine göre doğruları var ve doğrulara genç
oyuncuları adapte etmek kısa süreli bir iş değil. Geçiş dönemleri
kolay olmuyor. Ben hocalarımızın işine asla karışmam. Takım
kaptanı olmam nedeniyle bana �ikrimi soran hocamız olduğunda
her dönem düşüncelerimi paylaştım” ifadelerini kullandı.

“TRİBÜNLERİ ÖZLÜYORUZ”

Taraftarların tribün desteği ile oynadıkları maçları çok özlediklerini
söyleyen Sezgin, “Eskişehirspor taraftarları her zaman 1 puandır
diyebiliriz. 3 puana tamamlamak da biz futbolculara kalıyordu.
Rakip takımları ve hakemleri çok kolaylıkla baskı altına alabiliyorlar.
Tribünlerin performansı ve takımın performansı birbirini
yakaladığı zaman da ortaya inanılmaz maçlar çıkıyor. Pandemi
nedeniyle tribünlerin boş kalması bizi negatif etkiledi. Tribünleri
özlüyoruz. İnşallah hayat en kısa zamanda normale döner”
dedi.

“ESKİŞEHİRSPOR’UN YOK OLMASI
SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Eskişehir dışındaki kentlerde de Eskişehirspor’un çok sevildiğini
gözlemlediğini ifade eden Kaptan, “Türkiye’nin her yerinde
sevilen bir takımda futbol oynuyorum. Eskişehir konusunun
açılıp da, Eskişehirspor adının geçmediği bir sohbete denk
geldiğimi hatırlamıyorum. Herkes Eskişehirspor’un bir an
evvel Süper Lig’e çıkması gerektiğini söylüyor. Herkes 2. Lig’e
düştü diye üzülüyor. Son yıllarda çok üzücü sezonlar geçirdik.
Anadolu Efsanesi, Anadolu Yıldızı olarak bahsedilen bir
kulübün yok olması gibi bir olay söz konusu olamaz. 56 yıllık
koca bir çınar için ‘Eskişehirspor artık bitti’ lafı, kolaycı insanların
lafıdır. Kolaycılıktır. Sürekli geçmişi konuşmanın kimseye bir
faydası yok. Gelecek odaklı tartışmaların ve yorumların yapılması
kulübün geleceği için çok daha faydalı olacaktır. Son üç yıldır
sürekli oyuncu kaybeden, transfer tahtasını açamayan bir
takım halindeyiz. Yarışmacı kimliğimizden koptuk. Sadece
oyuncu geliştirip, borç ödemeye odaklanıldı” dedi.
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“ESKİŞEHİRSPOR’U TARAFTAR
RUHU KURTARACAK”

“SADECE GENÇ OYUNCULAR
İLE BU İŞ OLMAZ”

Kulübümüzün var olmaya devam edeceğine tüm kalbi ile
inandığını söyleyen Sezgin Coşkun, “Yöneticiler kulübün
yaşaması ve kurtarılması adına çalışmalar yapıyorlar. Eskişehirspor
bu kadar yıkıntının içerisinde bile yeniden var olacaktır. Çok
fazla borç var. Psikolojik açıdan da büyük mücadele etmek gerekiyor.
Geliştirici bir kulüp pozisyonunda olduğunuz için oyuncularınız
takip ediliyor. Üç maç iyi oynayan birisi olduğunda herkesin
ilgisi o oyuncuya kayıyor. Bu kadar sıkıntının içerisinde doğru
iş çıkarabilmek de çok zordur. Eskişehirspor sevgisi olmayan
insanların bu sorunları çözme ihtimali bana göre yoktu.
Eskişehirspor’u taraftar ruhu kurtaracaktır” cümlelerini kurdu.

Son günlerde sosyal medyada çokça konuşulan ve tartışılan

“1 YIL DAHA FUTBOL
OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Sözleşme bitiş tarihi federasyonda 31.05.2021 yazsa dahi,
anlaşmasında bir yıl daha opsiyon bulunduğunu söyleyen takım

kaptanımız, “Eskişehirspor ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme
imzaladım. Uzatma opsiyonumuz var. Saha içerisinde fayda
sağlayabileceksem sözleşmeyi uzatırız. Başkanla da bu yönde
görüştük. Sezon sonunda netleşecektir. Erken karar verip, kulüp

açısından riske girmeye gerek yok. Şu anki düşüncem oynamaya

devam etmekten yana. Ağustos ayında 37 yaşına gireceğim.

Fiziksel durumuma göre karar vereceğiz diyebilirim. Şimdilik
olumsuz bir durum yok. Eskişehirspor’a zarar verecek hiçbir şey

yapmam. Futbolun ardından da saha içerisinde kalmak istiyorum” dedi.

bir konuya da yorum getiren Sezgin, “Tamamen genç oyuncularla
maçlara çıkalım ama 5 yiyelim diyenler var. Kusura bakmasınlar

ama 17-18 yaşındaki çocuklar iki, üç maç üst üste farklı

skorla mağlup olursa o oyuncularda çok ciddi özgüven

problemleri meydana gelir. Her maç ezilen bir oyuncunun

özgüven kazanması mümkün değil. Zaten bir de şöyle bir
durum var. Tüm genç oyuncuların zaten gözünün içine
bakılıyor. Birisi çıksa da umut olsa, oynatsak, kulübe kazanç
sağlasak diye” dedi.

“O AN SADECE TOPA VURMAYI DÜŞÜNDÜM”

Adana Demirspor maçında 90+4’de attığı golü de anlatan

Sezgin, “Adana Demirspor maçında beşli defans oynuyorduk.

Son dakikalarda golü yiyince, Cengiz hoca forvete geç dedi.
90+4 olduğunda Furkan Balaban’ın Berkay’a doğru uzun

bir top attığını gördüm ve topu takip ettim. Top kaybı

olursa pres yaparım düşüncesi içerisindeydim. Berkay ikili
mücadelede yerde kaldı, top da benim önüme düştü. O an
içimden sadece topa vurmak geçti. Sol ayağımla vurdum ve
top ağlara gitti. Herkes Berkay’ın penaltı pozisyonuna odaklandığı
için golü de hiç kimse görmemiş” cümlelerini kurdu.

“SOSYAL MEDYA SAMİMİYETİ
BİTİRME NOKTASINA GETİRDİ”

Yıllar içinde taraftarla olan iletişimin sosyal medyaya
kayması yönünde de açıklamalar yapan futbolcumuz,
“Sosyal medya bambaşka bir dünya. Bir �ikri olup, olumlu
eleştiri yapanları okumaya çalışıyorum. Ama öyle bir kesim
var ki, çok başka. Çok fazla yargılayıcı, suçlayıcı yazanlar
var. O anki ruh haliyle hakaret seviyesinde yazanları
görüyorum. Benim futbolumla ilgili konuşan herkese
saygım var. Zor bir süreçte, fedakarlıklar yaparak, Eskişehirspor
için mücadele ediyoruz. Ama bu ortamda işimizi daha
zorlaştırıcı yorum yapanları ben iyi niyetli olarak
değerlendirmiyorum. Sosyal medya birebir iletişimi azalttı.
Samimiyet maalesef çok azaldı. ‘Aldığın paralar haram
olsun, ayağın kırılsın, bir daha futbol oynayama inşallah’
gibi yorumları sosyal medyadan rahatlıkla yazabilenleri
hayretle okuyorum. Yönetim, teknik heyet, futbolcular,
sağlıkçılar, tesis çalışanları herkes fedakarlık yapıp kulübü
düze çıkarmaya çalışırken, bu tarz yorumlar inanın hiç hoş
değil” ifadelerini kullandı.

Beraber futbol oynadığı oyunculardan altın
bir ilk 11 yapmasını istediğimiz oyuncumuzun 11’i:
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Ruud Boffin
Leonardo Dede
Diego Angelo
Servet Çetin
Veysel Sarı
Alper Potuk
Alfred N’Diaye
Erkan Zengin
Sergen Yalçın
Burak Yılmaz
Necati Ateş
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