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

D’S Damat, 
Eskişehirsporumuzun
Resmi Giyim Sponsoru

Dünya erkek modasının yükselen yıldızı 
D’S Damat, Eskişehirsporumuzun resmi 
giyim sponsoru oldu. 
D’S Damat, Eskişehirsporumuzun sporcuları, 
teknik ve idari kadroları için markanın 
sürdürülebilir moda anlayışını destekleyen 
konforlu bir şıklık sunacak.
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G Ü N D E M S p o n s o r u m u z  D ’ S  D a m a t

RESMİ GİYİM SPONSORU OLDU
D’S DAMAT ESKİŞEHİRSPORUMUZUN

Dünya erkek modasının yükselen yıldızı D’S damat,                        
Eskişehirsporumuzun resmi giyim sponsoru oldu.
 
D’S damat, Eskişehirsporumuzun sporcuları, teknik ve 
idari kadroları için markanın sürdürülebilir moda                
anlayışını destekleyen konforlu bir şıklık sunacak.

Erkek modasında dünyanın önde gelen kuruluşlarından 
Orka Holding, spora ve sporcuya verdiği desteği köklü spor 
kulübü Eskişehirsporumuz ile sürdürüyor. Orka Holding, 
D’S Damat markasıyla kulübümüz ile resmi giyim sponsorluğu 
anlaşması imzaladı. 
 
Dünya erkek modasının yükselen yıldızı D’S Damat, anlaşma 
kapsamında sporcularımız, teknik ve idari kadrolarımız 
için markanın sürdürülebilir moda anlayışı hede�lerini de 
destekleyen özel bir koleksiyon hazırlayacak. Ekosisteme    
saygılı ve yüksek teknolojiye dayalı bir üretimle hazırlanacak 
koleksiyon, özel ürünlerle günün her saatinde konforlu bir 
şıklık sunacak.  
 
Konuya ilişkin protokol anlaşması, Eskişehirspor Yeni     
Stadyumu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Protokol imza 
törenine Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ile Orka Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar katıldı.

“MARKA DEĞERİMİZ YÜKSELİYOR”

“ALTIN YERE DÜŞMEKLE PUL OLMAZ”
Yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili konuşan Kulüp 
Başkanımız Mustafa Akgören; “Kulübümüzün kurumsallaşması 
adına çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin en önemli giyim 
markalarından biri olan D’S Damat �irması ile güzel bir 
işbirliğine imza attık. D’S Damat sponsorluğu da kurumsallaşma 
çalışmalarımızın bir sonucu.  Kendilerine bize göstermiş 
oldukları yaklaşımdan ve desteklerden dolayı teşekkür 
ederim. Sportif başarı olarak kötü günlerden geçsek de 
ülkemizin en önemli �irmaları ile sponsorluk anlaşmaları 
yapabiliyoruz. Eskişehirspor’un ne kadar önemli bir marka 
olduğunu bir kez daha bu sayede görebiliyoruz. Altın yere 
düşmekle pul olmaz diye bir söz vardır. Eskişehirspor’da 
ait olduğu liglere en kısa zamanda dönecektir. Bu kötü günlerde 
bile destek veren D’S Damat �irmasına şahsım ve camiamız 
adına çok teşekkür ederim. Anlaşmamızın uzun soluklu    
olmasını ve her iki aile için de hayırlara vesile olmasını     
temenni ederim” dedi. 

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, sporda 
yarım asrı aşan tecrübesiyle Anadolu’nun köklü 
kulüplerinden biri olan Eskişehirspor ile sponsorluk         
anlaşması imzalamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
D’S Damat markasının dünya modasında elde ettiği 
başarıları spor sponsorlukları ile taçlandırdığını vurgulayan 
Osman Arar, “Radyo zamanlarından beri şahsım adına 
takip ettiğim, Kamuran’ıyla Fethi’siyle hafızalarımıza        
kazınan Anadolu efsanesinin bugün yanında olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Dünya modasının yükselen yıldızı D’S 
damat markamızla Eskişehirspor’un başarısı için sinerji 
yaratacağımıza, takıma dinamizm ve heyecan getireceğimize 
inanıyoruz” diye konuştu.
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G Ü N D E M E S E S  T o k e n

İŞTE MERAK EDİLENLER
ESES TOKEN SATIŞTA

Peki Eses Token nedir? Nasıl alıyoruz, kulübe nasıl 
bir destek sağlayacağız? İşte tüm merak ettikleriniz…

Token nedir? Token ile coin
 arasındaki farklar nelerdir?

Token, var olan bir Blockchain’de (blokzincirde) bulunan bir 
varlık/değer/kripto para birimidir. Token’ların kendi blok zincirleri 
yoktur, mevcut bir kripto para biriminin blok zincirine         
bağımlıdırlar. Örneğin Chainlink (LINK) bir token’dır, çünkü 
Ethereum blok zincirinde çalışmaktadır.

Coin ise tamamen kendi blok zinciri bulunan, kendi blok            
zincirinde çalışan bir varlık/değer/kripto para birimidir. 
Örneğin Ethereum kendi blok zincirinde çalıştığı için bir 
coin’dir. 

Eses Token’ı nereden alabiliriz? Türk Lirası 
dışındaki para birimleri ile de alıp satabilir miyiz?

Eses  Token, Bitci.com kripto para borsası ve  Eskişehirspor 
SK App’i üzerinden Türk Lirası, Bitcoin, Ethereum ve        
Bitcicoin ile alınabilir.

Kripto paralar hakkında bilgi sahibi olmayan 
kişilere, taraftar token’ları nasıl anlatabiliriz?

Kripto paralar, şifrelenmiş, dijital bilgi olarak var olan 
bir tür para biçimi, network’tür (ağ). Herhangi bir 
bankadan bağımsız olarak çalışan bir kripto para birimi, 
varlıklar arasında sermaye yaratmayı ve aktarmayı 
düzenlemek için gelişmiş matematik kullanır. Bir kripto 
para birimi, bir değişim ortamı olarak veya bir kayıt 
tutma yöntemi olarak çalışmak üzere tasarlanmış dijital 
formda bir simgedir. Ağındaki işlemleri güvence altına 
almak, doğrulamak ve yeni Token’ların (jetonların)   
yarattığı kontrole sahip olmak için kriptogra�ik algoritmalar 
kullanır.

İlk kez 2009 yılında açık kaynaklı yazılım olarak   piyasaya 
sürülen Bitcoin, merkeziyetsiz ilk ve en popüler kripto 
para birimidir. Bitcoin’in piyasaya sürülmesinden bu 
yana 8 binden fazla altcoin oluşturulmuştur. Altcoin    
kavramı, Bitcoin’den sonra oluşturulan tüm kripto para 
birimlerine verilen genel isimdir.

Taraftar Token’lar ise taraftarların ve kripto para              
kullanıcılarının hem yatırım yapabilmeleri, hem de       
tuttukları takımın kulübüne �inansal destek sağlamaları, takım 
ürünlerini edinmeleri ve özel anketlere katılabilmeleri 
amacıyla oluşturulmuş hizmet Token’larıdır. 

Eses Token aldığımızda kulübümüze 
nasıl bir fayda sağlayacağız?

Eses Token, Eskişehirspor Kulübüne �inansal gelir sağlamak 
ve taraftarların kulüp hakkında çeşitli kararlar verebilmesini 
amaçlamak için oluşturulmuş bir utility (hizmet) Token’ıdır. 
Eses Token’ı yatırım aracı olarak kullanabilir, Eskişehirspor 
SK App üzerinden kulübünüze özel ürünleri satın alabilir, 
kampanyalardan yararlanabilir ve çeşitli anketlere katılarak 
kulübünüz hakkında söz sahibi olabilirsiniz.

Eses Token’ı borsaya açılmadan 
önce nasıl alabiliriz?

Eses Token’ın borsaya açılmadan önce ön arzı gerçekleşecektir. 
Arzın tamamlanmasının ardından Bitci.com borsası ve         
Eskişehirspor SK App’i üzerinden işleme açılacaktır. 

Eses Token ile nasıl alışveriş yapabiliriz?

Eses Token ile Eskişehirspor Kulübüne ait taraftar ürünleri      
Eskişehirspor SK mobil uygulaması üzerinden alınabilecektir. 
Token borsaya açıldıktan 6 ay sonra ise, Bitcipay noktalarından 
alışveriş için kullanılabilir. 

Eses Token yasal mıdır? Alıp satarken 
komisyon veya vergi ödeyecek miyiz?

Eses Token’ın alım satımı, Bitci.com kripto para borsası ve      
Eskişehirspor SK üzerindeki kullanıcı hesapları üzerinden 
gerçekleştirilecektir. Ülkemizde Token satışına engel herhangi 
bir yaptırım veya hüküm bulunmamaktadır.



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

G Ü N D E M F a b r i k a

ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
FABRİKA FUTBOL OKULLARI

Kulübümüzün hede�lerinden biri ve hatta belki de en önemlisi Fabrika Futbol 
Okulları geçtiğimiz sene faaliyete geçmiş ancak pandemide artan vaka sayıları 
nedeniyle bir süre ara vermişti. 
Şimdi kaldığı yerden daha da güçlenerek yoluna devam eden Fabrika ile ilgili                     
kurucularından Kerem Akgören ile birlikte merak ettiklerimize ışık tuttuk. 

Hedef kitlesi 5-15 yaş grubu kız ve erkek öğrenciler olan   
Fabrika’da kısa vadeli hede�imiz Eskişehir geneline yayılmak, 
ilerleyen dönemde komşu illerimizden başlayarak tüm      
Türkiye’de faaliyet gösteren bir oluşum sağlamak.

“Fabrika’da hedef tüm şehri bir araya getirmek”
Merkezi Vali Hane�i Demirkol Tesislerimiz olan oluşumda, 
mahallelere yayılma süreci başladı. Duyurusu yapılan bu 
planlama ile öğrenci kayıtları hemen alınarak bölgede yeterli 
sayıya ulaşıldığında, çalışmalarımız orada bulunan tesislerde 
de devam edecek. Böylece artık çocuklar Fabrika’ya değil, 
Fabrika çocuklara ulaşmış olacak.

“Fabrika artık her mahallede”

Fabrika’da amaç; futbolun temel eğitiminin verilmesinin yanı 
sıra, yaş gruplarına Eskişehirspor aidiyeti sağlamak, sosyalleşip, 
koordine olmayı, takım olarak hareket etmeyi öğrenecekleri 
etkinliklerle �iziksel ve zihinsel gelişimlerine aynı zamanda 
yardımcı olabilmek.
Futbolcu olmak isteyen Eskişehirli çocukların Eskişehirspor 
çatısı altında toplanmasını istiyoruz. Altyapımızdan 
kulübümüze ve Türk futboluna örnek teşkil edebilecek, Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi zeki, 
çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek en büyük hede�imiz…

“Amacımız; zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek”

Şehir dışı merkezli futbol okullarının önceliği kar amacıyken 
Fabrika’da durum Eskişehirspor’da gelecekte Eskişehirli sporcuların                         
ile tanımaya başlamasını istiyoruz. Olanakların hiçbir futbol 
okulunun gerisinde olmadığı şehrin en büyük markası olan 
kulübümüzde; hem çocukların hem de çocuklarımızla birlikte 
kulübümüzün birbirlerini  kazanabilmesini umut ediyoruz.

“Eskişehirspor’da Eskişehirli çocuklar oynasın”

Fabrika ve akademi ligleri iki farklı oluşum. Fabrika aktivite 
alanı olarak değerlendirilebilir, akademi ligleri ise kendisini 
ispat etmiş artık profesyonel olmaya aday futbolculardan 
oluşuyor. Fabrika’da yeteneği keşfedilen sporcumuz akademi 
liglerine kazandırılır. Fabrika okulumuzda bulunan 14 yaş 
grubunda 3 oyuncu bugün U14 takımımıza dahil oldular.

Tüm dünya ile birlikte bizim de ilk kez karşılaştığımız pandemi 
sürecinde altyapı ve Fabrika’da tüm önlemleri sağlık ekiplerimiz 
ile birlikte alarak yolumuza devam ettik. Kış başlangıcında artan 
vakalar sebebiyle, hükümetimizin verdiği kararlar doğrultusunda 
çalışmalarımıza ara vermiştik. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle 
yine tüm önlemleri alarak ve velilerimizi bu konuda bilgilendirerek 
yolumuza devam ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığı bizim ilk 
önceliğimiz. 

“Pandemide tüm önlemleri alarak, hiçbir 
çocuğumuzun sağlığını riske atmıyoruz”

“Fabrika’da ön plana çıkan altyapımıza dahil oluyor”
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R Ö P O R T A J C e m a l  Y a v u z o l

Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev’in ekibinde 
yer alan yardımcı antrenörümüz Cemal Yavuzol 
samimi açıklamalarda bulundu. “Herkes iyi niyetli 
bir şekilde, Eskişehirspor armasının yaşaması 
adına çalışmalar yapıyor” diyen antrenörümüz 
formayı isme göre değil, performansa göre 
dağıttıklarının da özellikle altını çizdi.

“ESKİŞEHİRSPOR İÇİN 
HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ”

2004 yılından beri antrenörlük yaptığını ifade eden Cemal 
Yavuzol, “Daha önce de Eskişehirspor’da görev yaptım. 
2006-2007 sezonunda Ahmet Akcan görevden ayrılınca 13 
maçlığına Ergin Işık göreve getirilmişti. Ben de kendisinin 
yardımcılığını yaptım. 5 puan farkla takımı ligde tutmuştuk. 
Bir sonraki sezona Metin Diyadin ile başlandı ve sezon sonunda 
Süper Lig’e çıkıldı. Ertuğrul Sağlam Eskişehirspor’da teknik 
direktörlük yaparken ise U19 takımını çalıştırıyordum. 
Dorukhan Toköz, Mehmet Feyzi Yıldırım gibi oyuncular o 
kadrodaydı. Konu Eskişehirspor olduğunda biz her zaman 
göreve hazırız. Eskişehirspor bizim memleketimizin takımı. 
Gönül verdiğimiz takım. Bizim teknik heyetimizde yer alan 
bütün hocalarımızın gerçek Eskişehirspor sevdalısı olduğuna 
emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

C e m a l  YA V U Z O L
Eskişehirspor A Takım Yardımcı Antrenörü

 “KAFASINDA ESKİŞEHİRSPOR’U BİTİRMİŞ
OYUNCUYU OYNATMAYIZ ”

Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev gibi kendisinin de Eskişehirli 
olduğunu söyleyen Cemal Yavuzol, “Afyonspor, Fethiyespor,        
İnegölspor, Konyaspor, Alanyaspor, Bozüyükspor ve Darıca 
Gençlerbirliği kulüplerinde forma giydim. 2001 yılında futbolu 
bıraktım. A lisansımı alalı 20 yıl oldu. Pro lisans için başvuru 
hakkım olmasına rağmen bu hakkımı kullanmadım” dedi.

“ÖNEMLİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR”

son aylarda çok önemli işlere imza atıldı. Transfer tahtası imkansız 
noktasından, açılabilir noktasına getirildi. Önemli �irmalar ile 
sponsorluklar imzalanıyor. Eskişehirspor Hatıra Ormanı kampanyası 
bana göre muhteşem bir �ikir. Kripto para konusunda olumlu      
yorumlar duyuyoruz. Tesislerde en ufak bir eksiğimiz yok. Yani 
yönetim bir şeyler yapabilmek adına canla başla çalışıyor” dedi.

“ADİL BİR ŞEKİLDE KARAR VERİYORUZ”
Antrenmanlarda tüm oyuncuları eşit derecede gözlemledik diyen 
tecrübeli antrenör, “Oyuncuları adalet terazisine çıkardık ve adil 
bir şekilde karar vermeye çalıştık. En ufak potansiyeli gözden 
kaçırmamaya çalıştık. Hangi oyuncudan ne verim alabilirizin 
peşindeyiz. Kafasında Eskişehirspor’u bitirmiş oyuncu ile işimiz 
yok. Bize saha içerisinde icraat yapacak oyuncular lazım. Oyuncunun 
ismine göre değil, performansına göre karar verdik. Her şeyden öte 
biz Eskişehirsporluyuz. Bu takımın başarılı olması adına çalışıyoruz. 
Geldiğimizde 40 oyuncunun yer aldığı bir liste sunuldu. Kısa bir 
süre sonra yaptığımız gözlemler sonucunda bu sayı 28’e düştü. 
Kalan 12 oyuncu Rezerv takım dediğimiz takıma gönderildi. U19 
ayrı, rezerv takım ayrı onu da belirtmek istiyorum. Form durumlarına 
göre oyuncular A takıma yükselebildiği gibi, form düşüklüğü 
yaşayan oyuncuları da rezerv takıma gönderebiliyoruz. Melih Ağa, 
Erdal Akdari, Hamed ve Sunday Alimi rezerv takıma gönderildi. 
Genç ve potansiyelli oyuncular A takıma alındı. Arda Okumuş, 
Bartu Göçmen ve kaleci Mehmet Yiğit Uğur şuan A takımla               
antrenmanlara çıkıyorlar” dedi.

Kulübümüzdeki ortamı anlatan Yavuzol, “Eskişehirspor çok 
büyük bir camia. Herkes doğal olarak başarılı sonuçlar görmek 
istiyor. Eskişehirspor’un içerisinde bulunduğu ekonomik zorlukları 
ülkede bilmeyen yok. Yöneticiler de, teknik heyet de zorlukları ve 
imkansızlıkları bilerek göreve geldi. Herkes iyi niyetli bir şekilde, 
Eskişehirspor armasının yaşaması adına çalışmalar yapıyor. Özellikle
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R Ö P O R T A J C e m a l  Y a v u z o l
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“ANALİZ ETMEDİĞİMİZ OYUNCU KALMADI”
A Takım ve U19 takımı aynı sistemde antrenman yapıyor diyerek 
sözlerine başlayan Cemal Yavuzol, “Yasin Söğüt hocamız hem A 
takım, hem de U19 takımının antrenmanlarında yer alıyor. U19 
takımından A takıma çıkan bir oyuncu farklı bir oyun sistemi ile 
karşı karşıya kalmasın diye bu uygulamaya geçildi. Altyapıdan bir 
oyuncu geldiğinde oynamaya hazır hale gelmeden A takıma         
yükselmeyecek. Görmediğimiz, analiz etmediğimiz oyuncu           
kalmadı diyebiliriz. Kaleciler konusunda da Metin Kantarcı             
hocamızın raporları çok önemli” ifadelerini kullandı.

“KAFASINDA ESKİŞEHİRSPORU BİTİRMİŞ
OYUNCUYU OYNATMAYIZ”

Fuat Çapa zamanında forma giyen genç oyuncuların altyapıda 
önemli bir kariyeri vardı diyen Cemal Yavuzol, “Mehmet Feyzi 
Yıldırım 146 kez altyapıda maç oynamış. Cemali Sertel öyle, 
diğer oyuncular öyle. Bu oyuncular beraber oynuyorlardı. 
Bizim elimizdeki gençlerin altyapıda oynadığı maç sayısı çok 
az. Son 1 yılda pandemi nedeniyle bu ülkede bir tane altyapı 
maçı oynanmadı. Bunlar çok önemli detaylar. Hazır olmayan 
genç bir oyuncuyu, uzun süredir maç oynamamış bir oyuncuyu 
Spor Toto 1. Lig’de maçta oynatmak kolay bir şey değil. Yönetim 
bizim elimize bir oyuncu listesi verdi. Biz o oyuncudan istediğimiz 
verimi alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz ona bakarız. Sözleşme 
durumları ile ilgilenmek bizim işimiz değil. Eskişehirspor’u 
kafasında bitirmiş bir oyuncu gördüğümüzde biz zaten    
oynatmıyoruz” dedi.
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Cengiz Alp Köseer futbola nasıl başladığını,        
hayallerini ve hede�lerini anlattı. Genç kalecimiz 
Bandırmaspor maçında yaşadığı anları da ilk 
kez açıkladı.

“HEPSİ SEVİNÇ GÖZYAŞLARIYDI”
Bandırmaspor maçının kariyerinin ilk maçı olduğunu anlatan 
18 yaşındaki �ile bekçimiz, “Çok heyecanlıydım. Herkesin bana 
olan güveninin farkındaydım. Herkesin duasının benimle olduğunu 
biliyorum. Onların güvenini boşa çıkarmamam gerekiyordu. 
Maç devam ettikçe özgüvenim daha da arttı. Pote ile karşı 
karşıya kaldığım pozisyonu çıkardığımda bugün benim günüm 
dedim. O an maçı kazanacağımızı anlamıştım. Takım olarak da 
çok iyi mücadele ettik ve maçı kazanmayı başardık. Maç bitince 
ağladım. O gözyaşları sadece galibiyetten kaynaklı değildi.            
9 yaşımdan beri vermiş olduğum emeklerimin karşılığıydı. 34 
maç sonra kazanmıştık. Zorlu bir ameliyat süreci geçirmiştim. O 
günler geldi aklıma. Gerçekleşen bir hayalin karşılığıydı. Ama 
hepsi sevinç gözyaşlarıydı” ifadelerini kullandı.
 
Modern kaleciliğin gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum 
diyen Cengiz Alp, “Sürekli yerde katan bir kaleci olmak istemiyorum. 
Eskişehirspor arması yerden ne kadar uzak olursa benim için o 
kadar iyi olur diye inanıyorum. Tribünlerden gelen birisi olduğum 
için taraftarımızın hassasiyetlerini çok iyi biliyorum. Saha 
içerisinde neler yapmam gerektiğini biliyorum. Forma üzerimde 
olduğu sürece Eskişehirspor için mücadele edeceğim” dedi.

C e n g i z  A l p  K Ö S E E R
Eskişehirspor A Takım Kalecisi

 “İNSANLAR BENİMLE
GURUR DUYSUN İSTİYORUM.”
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Futbola uzak Eskişehirli bir ailenin çocuğu olduğunu   
belirten Cengiz Alp, “Mahallede arkadaşlarımızın arasına 
dahil olabilmek adına futbol oynuyordum. Kanlıkavak’taki 
futbol sahasında arkadaşlarımla futbol oynarken beni ilk 
olarak öğretmenlerim fark etti. 9 yaşında Eskişehirspor 
Kanlıkavak Futbol Okuluna katıldım. 14 yaşında Eskişehirspor 
altyapısına dahil oldum. 15 yaşında profesyonel olarak A 
takıma yükseldim. Şuan 18 yaşındayım. 3 yıldır A takımla 
birlikte antrenmanlara çıkıyorum” dedi.

“YENİ HAYALLER İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”
Eskişehirspor maçlarını çocukluğundan beri takip ettiğini 
ifade eden başarılı kaleci, “Tribünlerde çok maç izledim. Bir 
gün Eskişehirspor kalesini korumak gibi bir hayalim vardı. 
Bu hayalim gerçekleştiği için mutluyum. Şimdi yeni hayaller 
için mücadele etmeye çalışacağız. Uzun yıllar Eskişehirspor 
kalesini korumak istiyorum. Önceliğim Eskişehirspor. 
Kulübüme çok büyük paralar kazandırmadan ayrılmak gibi 
bir düşüncem yok. İnsanlar benimle gurur duysun isterim 
her zaman. Avrupa her oyuncunun hayalidir. Bir gün 
gerçekleşirse güzel olur” dedi.
 
Takım içerisindeki en iyi arkadaşların kim sorusunu yanıtlayan 
Cengiz Alp, “Bilal Ceylan ile çok iyi arkadaştım ama o da transfer 
oldu. Buğra Çağlıyan ile çok iyi anlaşıyoruz. Uğur Can Semizoğlu 
ve Muhammet Yahya Akbulut ile de çok yakınız. Takım 
içerisinde tüm arkadaşlarımla aram çok iyi. Sürekli soru 
soran bir insanım. Birlikte çok vakit geçiriyoruz” dedi.



R Ö P O R T A J C e n g i z  A l p  K ö s e e r

“TARAFTARLA BİRLİKTE SEVİNECEĞİMİZ
GÜNÜ İPLE ÇEKİYORUM”

Kaleci antrenörü Metin Kantarcı ile özel bir bağ kurduklarını 
anlatan başarılı kaleci, “Metin hocam ile baba oğul gibi olduk. 
Sürekli iletişim halindeyiz. Kendisi çok özel bir insan. 
Çalıştığım en iyi kaleci antrenörlerinden birisi oldu. Maçlardan 
önce rakip takımların duran toplarını izliyoruz. Çetin Öztürk 
hocamız da bize izletiyor. Penaltı vuruşlarına ve serbest 
vuruşlara özellikle çalışıyoruz. İstanbulspor maçındaki penaltıda 
da rakip oyuncunun vuracağı köşeyi bu şekilde doğru tahmin 
ettim. Keşke çıkarabilseydim” dedi.
 
Eskişehirspor taraftarlarını çok özlediğini ifade eden Cengiz 
Alp, “Artık taraftarımızın önünde maç oynamak istiyoruz.       
Elbette insan sağlığı çok daha önemli ama o tribünleri de özlemedik 
desek yalan olur. Nisan ayında sınırlı sayıda da olsa açılacağına 
dair söylentiler var. İnşallah taraftarımızın önünde en kısa    
zamanda bir maça çıkarım. Birlikte sevineceğimiz, kutlayacağımız 
galibiyetleri iple çekiyorum. Sosyal medya ile haşır neşir 
değilim. Ama Bandırmaspor maçı sonrası herkes beni etiketlediği 
için telefonuma bildirimler geldi. Herkes benimle gurur      
duyduğunu ifade eden paylaşımlar yapmış” ifadelerini kullandı.
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“ESKİŞEHİRSPOR ATEŞİ 
İLELEBET YANACAK”

S e r d a l  E R O Y
Gençlik Geliştirme Eğitim Sorumlusu

Eskişehirsporumuzun Gençlik Geliştirme Eğitim 
Sorumlusu Serdal Eroy, " Eskişehirspor altyapısı 
kulübümüzün geleceği için çok önemli. Buradan 
yetişecek oyuncular. Eskişehirspor’u yaşatmaya 
devam edecek.  Altyapı sayesinde Eskişehirspor 
ateşi ilelebet yanmaya devam edecek. Yeni Metehan’lar, 
yeni Bilal Ceylan’lar yetiştirmek istiyoruz" dedi.
1957 doğumlu antrenörümüz 12 yaşında Eskişehirspor 
altyapısına katıldığını söyleyerek, “Kulübümüzün tüm akademi 
takımlarında forma giydikten sonra 1976 yılında Eskişehirspor’un 
A Takımında forma giymeye başladım. Beni ilk oynatan 
hocam geçtiğimiz sene kaybettiğimiz Tamer Güney hocamızdı. 
Sakatlıklar dışında Eskişehirspor’da aralıksız olarak forma 
giydim. Daha sonra Gençlerbirliği’ne transfer oldum. Orada 
Türkiye Kupasını kazandım. Futbolculuk kariyerimi Erzincanspor’da 
sonlandırdım ve Eskişehir’e yerleştim” dedi. 

“ALTYAPIDA BÜYÜK İŞLER YAPTIK”

Futbolu bıraktıktan sonra yolunuz kulübümüz ile yeniden 
nasıl kesişti sorusunu yanıtlayan Altyapı Koordinatörümüz, 
“Eskişehirspor 3. Lig’e düşmüştü. Kulübümüz çok zor bir 
dönemden geçiyordu. Haldun Girginer geldi ve yardımcı  
antrenörlük yapar mısın dedi. Eskişehirspor 3. Lig’de 
şampiyon olduğunda ben yardımcı antrenördüm. 2008 
yılında Süper Lig’e çıktığımızda altyapının başına geçmem 
istendi. Bir tekliften ziyade atama gibiydi. 60 lisanslı 
oyuncu ile aldığımız altyapıyı beş yıl sonra 200 lisanslı, 650 
futbol okulu öğrencisi ile devrettik. O beş yıllık süreçte çok 
önemli dereceler elde ettik. Kız takımı kurmuştuk. Süper 
Lig’e yükselmiştik. Nuri Fatih Aydın, Alper Potuk, Hasan  
Hüseyin Acar ve niceleri bizim zamanımızda yetişen isimlerdi” 
dedi.

“ESKİŞEHİRSPOR BENİM YUVAM”

“Beni Serdal Eroy yapan Eskişehirspor’dur” diyen Serdal 
Eroy, Eskişehirspor beni göreve davet ettiğinde ben seve 
seve kabul ederim. Kulübümüze vefa borcumuz olduğunu 
her zaman söylerim. 2019 yılının Haziran ayında yeniden 
altyapının başına geçtim. Altyapılara çok önem verdiğimizi 
göstermek için iki tane pro-lisanslı hocayı U17 ve U19 
takımlarının başına geçirdik. Eskişehirspor benim yuvam” dedi.

“ESKİŞEHİRSPOR ATEŞİ 
İLELEBET YANACAKTIR”

Keşke göndermeseydim dediğiniz bir oyuncu oldu mu 
sorusunu ise Serdal Eroy, “Benim altyapıdan gönderdiğim 
oyuncular oldu. Olmaya da doğal olarak devam edecektir. İnce 
eleyip sık dokuyarak, Eskişehirspor’un başarısı için 

 çalışıyoruz. Yetenekli oyuncuları bulup, yetiştirmek bizim 
en temel görevimiz. Eskişehirspor’un şu an en çok yetenekli 
genç oyunculara ihtiyacı var. Eskişehirspor altyapısı 
kulübümüzün geleceği için çok önemli. Altyapıda hata 
yapma lüksümüz yok. Buradan yetişecek oyuncular             
Eskişehirspor’u yaşatmaya devam edecek. Eskişehirspor    
er ya da geç Süper Lig’e dönecektir. Biz görürüz, görmeyiz 
orası ayrı. Eskişehirspor ateşi ilelebet yanmaya devam    
edecektir” şeklinde yanıtladı.
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“CENGİZ HOCA DOĞRU BİR KARAR VERDİ ”

Rezerv takımı ile U19 takımının aynı olmadığını söyleyen 
altyapı koordinatörümüz, “Cengiz Seçsev hocamız göreve   
geldiğinde  A takımda 40 tane futbolcu vardı. Bir antrenör 
40 oyuncuyu aynı anda çalıştıramaz. Çalıştırsa bile verim 
alamaz. Bunun ideal sayısı 25-26 kişidir. Cengiz hocamız da 
23 futbolcu,     3 de kaleci ile bunu sayıyı 26’ya düşürdü. 
Bence doğru bir uygulama yaptı. Diğer 14 oyuncu ise 
altyapıya gönderilmedi. Gelişimlerini tamamlamaları için 
A2 takımı kuruldu. Bu oyuncular A takım hocaları ile A 
takımın antrenman sahasında idman yapıyorlar. A takım 
hocalarının raporları doğrultusunda bu oyuncuları U19 
liginde de oynatabileceğiz, orası ayrı konu. Çünkü bu oyuncuların 
maçlarda oynamasını gerekiyor. Bazı oyuncular hazır              
olmadan A takıma çıktı. Bu oyuncuların olgunlaşma sürecini 
bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Biz oyuncularımız hazır    
olmadan sahaya sürüp performans bekliyoruz. Bu çok 
doğru değil. Oyuncuların sabretmeleri gerekiyor. Çalışmaları 
gerekiyor. Ayrılmak isteyene saygı duyup izin veriyoruz.    
Kiralık gitmek isteyen olmadı. Olsaydı izin verirdik” dedi.

“ALTYAPIYA TRANSFER YASAĞI VAR ”

Eroy; altyapılarımızda şu an 125-130 civarında oyuncumuz 
olduğunu söyleyerek, “Şu an altyapıya transfer yasağımız 
var. Transfer tahtası açıldığında eleme yapacağız. Futbolculuk 
kumaşında sıkıntı olan oyuncular kulübümüzde devam     
etmeyecek. Olmayacak hayallere kapılmalarına neden 
olmak istemiyoruz. Kararları ben tek başıma vermiyorum. 7-8 
farklı hocanın ortak görüşü ile bizde nihai kararlar verilir” dedi.

“İŞİMİZİ ES-ES AŞKI İLE YAPIYORUZ”

Altyapıda ekonomik sorun yaşanıyor mu sorusunu yanıtlayan 
Serdal Eroy, “Türk futbolunda olup da altyapısında sorun 
olmayan kulüp yok denilecek kadar azdır. Eskişehirspor yıllarca 
Süper Lig’de oynadı ve o dönemde bile altyapıda ekonomik 
sorun vardı. Bu sezon maaşlarımızı eksiksiz olarak alıyoruz. 
Biz Eskişehirspor sevdası ile burada görev yapıyoruz. 
Göreve gelirken bir saniye para konuşmadık. Eskişehirspor’un 
yaşaması bizim için çok daha önemli” ifadelerini kullandı. 
 
Son olarak Eskişehirspor bu şehrin en büyük markası diyen 
Serdal Eroy, “Futbol okulları projesini ilimizde en sağlıklı 
uygulayabilecek nacizane kulüp Eskişehirspor’dur. Şehrimizin 
dört bir yanında futbol okulları açacağız. Şehrimizde faaliyet 
gösteren tüm amatör spor kulüpleri ile işbirliği içerisindeyiz. 
Şehrimizin tüm çocuklarını açacağımız bu okullara davet 
ediyoruz. Yeni Metehan’lar, yeni Bilal Ceylan’lar yetiştirmek 
istiyoruz” dedi. 
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KADIN ELİ
Bülent Gürsoy ve Fatih Çavdar’ın kaleminden 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun… Bu vesileyle 
tarihimize değerli büyüklerimiz Bülent Gürsoy ve 
Fatih   Çavdar’ın kaleminden bir kez daha bakarak, 
tribün kadınlarımıza bir kez daha en derin saygılarımızı 
gönderiyoruz.
Bugün Hilmi’nin doğum günüydü. Evden çıkarken ne alayım diye 
düşünüyordum. Dükkanın önüne geldiğimde hala karar verememiştim. 
Kapıyı açıp içeri girdim. İçeride Fatih amca bekliyordu. Fatih Amca 
bütün ömrünü memuriyete vermiş, şimdilerde bol bol kitap okuyarak 
emekliliğin tadını çıkaran eski tüfeklerden biriydi. Hepimiz saygı 
duyar, severdik.
-Fatih Amca hoş geldin.
-Hoş bulduk evladım.
-Fatih amca kahvaltı yaptın mı?
-Yaptım yaptım.
-Bak sıcacık haşhaşlı çörek aldım. Hilmi oradan çay kap gel hadi, 
götürelim şunları. Çocukları da çağır, makineleri kapatıp gelsinler.
-Tamam patron.
-Ohhh. Ne güzel kokuyor değil mi Fatih Amca?
-Bu haşhaşlı çöreği anam çok güzel yapardı. Zaten kadın eli 
değdiğinde her şey bir başka oluyor.
Hilmi, dükkanda çalışan tayfayı toplayıp gelmişti. Dünkü yerel gazetelerden 
birini masanın üzerine serdiler. Fatih Amca heyecanla müdahale etti.
-O sayfayı koymayın yavrum. Başka gazete serin.
-Neden Fatih Amca?
-Görmüyor musunuz, gazetede ESES logosu var. Üzerine çay damlar, 
kırıntılar dökülür. Kaldır o sayfayı. Bak şunu koy.
-Bunu mu?
-Evet. O top sakallının köşesi var ya. İşte onu. Hah tamam, şimdi 
oldu.
Çaylar da gelince Fatih Amca söze girdi.
-Hanıma çiçek almak için çıkmıştım. Dükkanın önünden geçerken 
size de uğrayım dedim.
-Ne iyi yaptın. Hayırdır, doğum günü mü, yoksa yıl dönümü mü?
-Bilmiyor musunuz?
-Neyi bilmiyor muyuz? Biz nereden bilelim Fatih Amca?
-Yani siz bugünün anlamını bilmiyorsunuz öyle mi?
Hepimiz birbirimize bakıp, sorgularcasına süzdük.
-Vah sizin eşlerinize. Çocuklar bugün Dünya Kadınlar Günü.
Çalışanlardan biri atıldı.
-Oh be. Eskişehirsporla ilgili bir şeyi unutmuş olacağımızı zannettim 
birden.
-Öyle deme genç adam. Bugün biz taraftarların da anması gerekenler 
var. Yani genç adam maalesef unuttun.
Hilmi, haşhaşlı çörekten bir parça koparıp, çaydan bir yudum aldıktan 
sonra, ağzı dolu olmasına rağmen sordu.
-Fatih Amca, Dünya Kadınlar Günü ile ESES’i nasıl bağdaştıracağız 
Allah aşkına?
-Çok kolay. Bizim tribünlerimize de kadın eli değmiştir Hilmicim. 
Herkes Amigo Orhan’ı ve tayfasını bilir. Oysa o tayfanın kadınları ne 
yapardı biliyor musunuz? Mesela çok önemli bir maç öncesi, kocaları 
yumruk yumruğa çarpışırken, kamyon kasalarına doluşan eşleri, 
tarlalardan topladıkları şeker pancarlarını kurşun gibi fırlatarak 
rakibi püskürtürdü. O kadınların başında da Feriha Çekiç vardı. Yani 
herkesin dediği şekliyle Feriha Abla. Bizim Ethem’i bilirsiniz.

-Kılıçoğlu Sineması di mi?
-Evet Kılıçoğlu Sineması’nın emektar müdürü. Derdi ki, “Eskişehirspor 
taraftarının küfürlü tezahüratlarından sorumlu tek kişi vardır. O da 
Feriha’dır.”
-Vay be. Tam bizim kafadan.
-Adalet Partiliydi. Demirel’le senli benli konuşan nadir insanlardan 
biriydi. Hatta Eskişehir’deki tek kadın delege Feriha Abla’ydı. Maç 
günleri tribünlerde kucaklarında çocuklarıyla oturan kadınları 
örgütleyen hep Feriha Abla’ydı. Sonra bizim Cici Berber’i bilirsiniz.
-Avni amca mı?
-Ta kendisi. Onun eşi  Emine Hanım mesela. Oğlu Cüneyt anlatmıştı. 
Emine Hanım, her maç günü, şehirde turlarmış. O günlerde şehirde 
çok fakir bir adam varmış. O fakir adamı her gördüğünde takım 
galip gelirmiş. Emine Hanım da maç günü adamı görebilmek için 
dolaşır dururmuş.
-Vay be, totem yapan kadın taraftarımız bile varmış.
Fatih Amca ayağa kalkıp, fötr şapkasını taktıktan sonra devam etti.
-Feriha Hanım Ankara’ya deplasmana kaçıyor. Maçtan sonra dönüş 
otobüslerinin toplandığı yerde kiminle karşılaşıyor dersiniz? Eşinin 
de deplasmana habersizce kaçtığını görüyor. Çocuklar, bu tribünler 
neden güzel biliyor musunuz? Çünkü tribünlerimize kadın eli 
değmiştir. Haydi sağlıcakla kalın. Hayırlı işler.
Fatih Amca kapıyı kapatıp çıkınca Hilmi’ye vereceğim hediyeyi bulmuştum.
-Hilmi.
-Buyur patron.
-Bugün senin doğum günün. Sabahtan beri sana ne hediye alacağımı 
düşünüp, duruyorum.
-Aman patron ne gerek var. Eşek kadar olduk zaten.
-Şu anahtarları al. Kamyonet kapının önünde. Bundan sonra senindir.
-Ya patron sen harika bir adamsın ya. Ama ben bunu kabul ede…
-Çok uzatma Hilmi. Yalnız bir şartım var. Herkesi topla, dükkanı da 
kapat. Bulabildiğin herkesi kasaya doldur, Feriha Abla’nın mezarına 
ziyarete gidin. Onların şeker pancarı kasalarında gittiği gibi.
-Sen gelmeyecek misin patron?
-Ben içeceğim Hilmi. Birimizin onlara kadeh kaldırması gerek.

***
Yazıda geçen tüm bilgiler Özgür Topyıldız'ın "Anadolu Yıldızı                            
Eskişehirspor" kitabından alıntılanmıştır. Hala alıp okumayan 
varsa, alsın okusun lütfen.

Feriha Çekiç, Emine Yüceyıldız ve daha adını sayamadığımız 
tribün kadınlarına en derin saygılarımızla. Dünya Kadınlar 
Gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki elleriniz bizlere 
değmeye devam ediyor.


