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

CEM ERGÖLEN:

“SAĞLIK 
GİDERLERİ İÇİN 
TEK BİR KURUŞ 

ÖDENMEYECEK”
Sağlık Kurulu Sorumlu Asbaşkanımız Cem Ergölen 
gazetemize açıklamalarda bulundu. “Göreve geldiğimiz 
günden beri kulübümüze sağlık konuları ile alakalı 
tek bir fatura gelmedi” diyen yöneticimiz, “Tüm 
sağlık giderlerimiz sponsorlarımız sayesinde 
karşılandı. Eskişehirsporumuz maske, kolonya, 
dezenfektan gibi malzemeler için tek bir kuruş 
harcamadı” dedi. (Sayfa 3’de)

TAKIMIMIZDA
D’S DAMAT ŞIKLIĞI

Eskişehirsporumuzun resmi giyim sponsoru 
olan D’S Damat �irmasının yetkilileri hafta 
içerisinde takımımızla buluştu. (Sayfa 2’de)

PİNTO’NUN
BİR TAKSİTİ

DAHA ÖDENDİ
Kulübümüz Sebastian Pinto’nun 

taksitlerini ödemeye devam ediyor.
(Sayfa 2’de)

CENGİZ SEÇSEV:

“7 HAFTADA
ÇOK MESAFE

KAT ETTİK”

Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev ile takımın 
son durumu hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Hocamız, “7 haftadır görevdeyiz ancak 8 maça 
çıktık. Bu 8 maçta hemen hemen bütün oyuncularımıza 
görev verdik. Adaletli bir şekilde forma 
dağıttığımızı herkes gördü” dedi. (Sayfa 5’te)

MEVLÜT ÇELİK:

“ESKİŞEHİRSPOR’DAN
AYRILMAYI

DÜŞÜNMÜYORUM”
Eskişehirsporumuzun başarılı defans oyuncu 
Mevlüt Çelik gazetemize açıklamalarda bulundu. 
Mevlüt, “Eskişehirspor ile 2023 yılının Mayıs 
ayına kadar sözleşmem devam ediyor. Buradan 
ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Kalıp 
takımımla önümüzdeki sezon şampiyonluk 
mücadelesi vermek istiyorum” dedi. (Sayfa 7’de)
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G Ü N D E M H a b e r l e r

BİR TAKSİTİ DAHA ÖDENDİ
PİNTO’NUN

Kulübümüz Sebastian Pinto’nun taksitlerini    
ödemeye devam ediyor.

2015-2016 sezonunda takımımızda forma giyen 
oyuncuya bulunan 500 bin Euro tutarındaki 
borcun 250 bin Euro kısmını yapılandıran yöneticilerimiz 
kalan 250 bin Euro alacağını ise Süper Lig’e yükseldiğimizde 
ödeyecek. 

Kulübümüzün küme düşme tehlikesi ile karşı 
karşıya kalmaması adına hiçbir ödemeyi geciktirmeyen 
yöneticilerimiz, yapılandırmanın Mart ayı ödemesini 
de gerçekleştirildi. Kulübümüzün 31.03.2021 
tarihi itibariyle eski futbolcumuza Süper Lig’e 
çıkılması durumunda ödenecek olan 250 bin 
Euro ödemesi haricinde 106 bin Euro borcu    
bulunuyor. 

D’S DAMAT ŞIKLIĞI
TAKIMIMIZDA

Eskişehirsporumuzun resmi giyim sponsoru 
olan D’S Damat �irmasının yetkilileri hafta 
içerisinde takımımızla buluştu.
 
Markamızın sürdürülebilir moda anlayışına uygun 
kıyafetler hazırlayan D’S Damat, Vali Hane�i Demirkol 
Tesislerimizde tüm oyuncularımız, teknik ve idari 
ekiplerimiz için kreasyonlarını tanıtarak, beden 
ölçülerini aldı.

Dünya erkek modasının yükselen yıldızı D’S Damat, 
önümüzdeki 2 sezon boyunca mevsimlere uygun 
farklı kreasyonlarıyla takımımıza şıklık sunmaya 
devam edecek.
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Sağlık Kurulu’ndan Sorumlu Asbaşkanımız Cem 
Ergölen gazetemize açıklamalarda bulundu. 
“Göreve geldiğimiz günden beri kulübümüze 
sağlık konuları ile alakalı tek bir fatura gelmedi” 
diyen yöneticimiz, “Tüm sağlık giderlerimiz 
sponsorlarımız sayesinde karşılandı. Eskişehirsporumuz 
maske, kolonya, dezenfektan gibi malzemeler 
için tek bir kuruş harcamadı” dedi.

“ECZACILAR ODASI HER ZAMAN 
KULÜBÜMÜZÜN YANINDA”

Yönetim kurulu olarak 2019 yılının Kasım ayında göreve        
geldiklerini belirten Cem Ergölen, “Geldiğimizde bir hastane 
ile devam eden sponsorluğumuz vardı. Hastane dışında da 
sağlık konuları ile alakalı bir sponsorumuz bulunmuyordu.    
Eskişehirspor’a bugüne kadar Eskişehir Eczacılar Odası 
sayesinde ilaç temini sağlanmış. Loca sponsorluğu karşılığında 
bir anlaşma yapılmış. Bu sponsorluk aynen devam ediyor.       
Eczacılar ilaç temini konusunda her zaman Eskişehirspor’a 
yardımcı olmaya çalıştılar, olmaya da devam ediyorlar” dedi.

C e m  E R G Ö L E N
Eskişehirspor Sağlık Kurulu Sorumlu Asbaşkanı

 “SAĞLIK GİDERLERİ İÇİN 
TEK BİR KURUŞ ÖDENMEYECEK”

“HER MAÇ 60 KİŞİYE TEST YAPTIYORUZ”
Pandemi dönemi sürecinde yaşananlar ile ilgili bilgiler veren 
yöneticimiz, “2020 yılının başında zorlu bir pandemi süreci 
başladı. Devam eden süreçte liglere ara verildi. Tam o dönemde 
hastane sponsorluğumuz sona erdi. Yeni bir sağlık sponsoru 
bulmamız gerekiyordu. Covid-19 testleri de işin içine girince 
hastane açısından maliyetler artıyor. Kulübümüzün ekonomik 
durumu ortadayken yeni bir sağlık sponsoru olmazsa olmazdı. 
Görüşmelere başladık. Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi bize 
samimi bir yaklaşımda bulundu. Kendileri ile anlaşma sağladık. 
Her deplasman ve iç saha maçı öncemizde düzenli olarak 
Covid-19 testlerimizi oluyoruz. Bir testin 250 TL olduğu bu     
ortamda her maç için ortalama 60 kişiye test yapılıyor. Bu       
testler bu sponsorluk kapsamında Özel Gürlife Hastanesi 
tarafından yapılıyor. Futbolcularımız ve teknik heyetimizin 
tedavi masra�larını üstlendiler. Bugüne kadar en ufak bir 
aksama yaşanmadı. Tüm Özel Gürlife Hastanesi yetkililerine ve 
çalışanlarına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ DÖNEMLERİ KOLAY DEĞİLDİR”
Futbol camiasının pandemiden çok etkilediğini vurgulayan 
Cem Ergölen, “Futbolcular kamplara giriyor, tesislerde çok 
sayıda görevli insan var ve futbolcular ile aynı ortamdalar. Zor 
bir sürecin bizleri beklediğini biliyorduk. Böyle dönemleri 
idare etmek kolay değildir. Sağ olsun Doktorumuz Barış Kurtgöz, 
çok titizlikle, başarılı bir şekilde bu dönemi yönetti. Yönetmeye 
de devam ediyor. Onun belirlemiş olduğu kurallara istisnasız 
bir şekilde uyulmaya çalışılıyor. Takımımızda dönem dönem 
bireysel anlamda vakalar yaşandı. Toplu bir salgın olayının her 
zaman önüne geçmeye çalıştık. Ancak geçtiğimiz hafta milli 
maç arası nedeniyle verilen izin dönüşünde takımımızda görevli 
8 kişide pozitif bulgu tespit edildi. Bu kişilerin hemen takip,, 

“ODUNPAZARI BELEDİYESİ’NE 
TEŞEKKÜR EDERİZ”

Ergölen, sterilizasyon konusunda ise Odunpazarı Belediyesi’ne 
teşekkürlerini, “Pandemi sürecinde ne zaman tesislerimiz için 
dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemi talep ettiysek, kısa 
sürede hallettiler. Covid-19 ile mücadele konusunda vermiş 
oldukları desteklerden dolayı minnettarız” sözleriyle iletti.

Doğruluk Grup ile yapılan sponsorluk konusunda bilgi veren 
Ergölen, “Medikal malzeme ihtiyaçlarımızın temini için Doğruluk 
Grup ile bir sponsorluk anlaşması sağladık. Oyuncularımızın 
tedavi süreçlerinde, maçlarda, antrenmanlarda kullandıkları 
tüm medikal malzemeler bu sponsorluk sayesinde ücretsiz 
olarak tedarik ediliyor” cümlelerini kurdu.

tedavi izolasyon işlemlerine başlanıldığı gibi, tesislerimiz 
dezenfekte edilerek, 3 gün sonrasına yeniden tüm kadromuza 
test yapıldı. Şu ana kadar problemli geçiren bir oyuncumuz 
veya personelimiz olmadı. Önceliğimiz her zaman sağlık. 
Bunun için çalışıyoruz” dedi.

“PANDEMİ DÖNEMİ PROJELERİMİZİ ETKİLEDİ”

“Kulübün geleceği için ne zaman bir adım atsak, proje 
düzenlemeye kalksak maalesef ülke olarak olumsuz tablolar 
ile karşılaştık” diyen Cem Ergölen, “Şehit haberleri geldi, 
depremler yaşandı derken bir de halen devam eden pandemi 
sürecine girdik. Tam azaldı hayat normale dönüyor derken 
şimdi de mutasyon olayı görüldü. Sağlık açısından problem 
yaşamasak da projelerin hayata geçirilmesi konusunda bu 
dönemler olumsuzluk yarattı” dedi.
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“COVİD TESTLERİNDE 500 BİN LİRALIK 
BİR MASRAF ÇIKIYORDU”

Covid-19 testlerinin maliyetinin yüksek olduğunu ve Eskişehirspor’un 
bu testler konusunu da sponsorluklar ile çözdüğünü söyleyen 
yöneticimiz, “Pandemi sürecinin ilk aylarında TFF ve Sağlık 
Bakanlığı, profesyonel futbol kulüplerinin Covid-19 testleri 
hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne ve kamu hastanelerine ücretsiz 
yapılmaması yönünde bir yazı göndermiş. Çok büyük paraların 
döndüğü futbol sektöründe bu durum anlaşılabilir bir durum. 
Eskişehirsporumuzun da maalesef ekonomik olarak zor günler 
geçirdiği bir gerçek. 34 maçlık bir sezonda sadece koronavirüs 
testlerinden kaynaklı 500 bin lira civarında bir masraf çıkıyordu. 
Biz bu test masrafını Özel Gürlife Hastanesi ile halletmiştik. 
Maçlarda görev yapacak olan Emniyet personeli, özel güvenlik 
ve il gençlik spor müdürlüğünün görevlilerinin testlerini de il 
sağlık müdürlüğümüz rutin olarak gerçekleştiriyor. Bu konuda 
hiçbir eksiğimiz yok. U19 maçlarımız başladı. Genç oyuncularımızın 
testlerinin yapılması konusunda Sayın Valimiz Erol Ayyıldız 
diğer konularda gösterdiği yardımları burada da esirgemeyerek, 
sorunumuzu aşmamızı sağladı. Geldiği günden bu yana 
kulübümüzün sorunlarına gösterdiği hassasiyetten dolayı 
Sayın Valimize camiamız adına teşekkür ederiz” dedi.

“BAŞARILI BİR SAĞLIK HEYETİMİZ VAR”
Kulübümüzde yaşanan sakatlıklar ve sağlık ekibimiz hakkında 
bilgi veren Ergölen, “Muhammet Yahya Akbulut’un dışında 
ciddi bir sakatlık yaşayan futbolcumuz olmadı. Kulüp      
Doktorumuz Barış Kurtgöz oyuncularımız ile çok yakından 
ilgileniyor. Oyuncularımız da kendisini çok seviyor. Bunu 
görebiliyoruz. Barış hocamız kulübümüz için büyük bir 
şans. Şehirdeki tüm sağlık kurumları ile ikili ilişkileri iyi bir 
doktor. Kendisi ve ekibini çok başarılı buluyoruz. Dr. Baran 
Güler de bu yıl ekibe katıldı. Selman Çiftkanatlı’nın bu 
sezon geri dönmesi düşük bir ihtimal deniliyordu. 
Beklenenden daha erken hazır hale geldi ve 3 maçtır da 
başarılı bir şekilde forma giyiyor. Bunu hem Selman’ın azmi, 
hem de sağlık ekibimizin başarısı olarak değerlendirebiliriz” 
ifadelerini kullandı.

“YENİ SEZONA SPONSORLARIMIZ 
HAZIR GİRMEK İSTİYORUZ”

“Önümüzdeki sezonda Özel Gürlife Hastanesi ile sponsorluğumuz 
devam edecek” diyen Cem Ergölen, “Kendilerinden çok memnunuz. 
Önümüzdeki sezon çok zorlu geçecek. Yönetimsel anlamda 
birçok sponsorluğun çalışmasını devam ettiriyoruz. Eses 
Token hayata geçti. Fidan kampanyası Nisan ayında başlayacak. 
Yeni sezona sponsorluklar konusunda hazır bir şekilde 
girmek istiyoruz. İlaç temini ve medikal malzemelerin 
temini konusunda yeni sezonda da sorun yaşayamayacağımızı 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı

“TEK BİR KURUŞ ÖDEMEDİK”
Göreve geldiğimiz günden beri kulübümüze sağlık konuları ile 
alakalı tek bir fatura gelmedi diyen yöneticimiz, “Tüm sağlık          
giderlerimiz sponsorlarımız sayesinde karşılandı. Eskişehirsporumuz 
maske, kolonya, dezenfektan gibi malzemeler için bile tek bir 
kuruş harcamadı. Eczacı dostlarımıza ve sponsorlarımıza çok 
teşekkür ederiz” dedi. 

“ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ”
Şehrimizde bulunan üniversiteler ile ciddi bir işbirliği 
içerisindeyiz diyen Sağlık Kurulu Asbaşkanımız, “Sporcu     
psikolojisi ve motivasyon konusunda kendilerinden destek 
alacağız. Bir oyuncumuzun mental anlamda ne ihtiyacı varsa 
önümüzdeki sezondan itibaren karşılanacak. Oyuncularımızın 
hem bedensel hem de ruhsal açıdan hiçbir eksiğinin               
kalmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
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“7 HAFTADA ÇOK 
MESAFE KAT ETTİK”

C e n g i z  S E Ç S E V
Eskişehirspor A Takım Teknik Direktörü

Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev ile takımın 
son durumu hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Seçsev, “7 haftadır görevdeyiz ancak 8 maça çıktık. 
Bu 8 maçta hemen hemen bütün oyuncularımıza görev 
verdik. Adaletli bir şekilde forma dağıttığımızı 
herkes gördü” dedi.

“ALTINORDU MAÇINA ODAKLANDIK”

Bu hafta İzmir’de Altınordu ile karşılaşacaklarını hatırlatan 
teknik sorumlumuz, “Altınordu bu ligde göstermiş olduğu 
performans ve almış olduğu puanlar ile rüştünü ispatlamış 
bir takım. İzmir’de oynayacağımız bu zorlu maçta rakibimize 
sıkıntılar yaşatmaya çalışacağız. Bu maça odaklandık.  
Puanlardan daha çok gösterilecek performanslara odaklanmış    
durumdayız. Futbol puan ve puanlar için oynanan bir oyun. 
Biz de göstereceğimiz performansları puanlara dönüştürmek 
hede�indeyiz. Takım olarak güzel bir ivme yakaladık.           
Altınordu maçında da bu güzel havayı devam ettirmek        
istiyoruz. Yapılan Covid testlerinde forma verdiğimiz 
düzenli olarak forma verdiğimiz bazı oyuncuların testleri 
maalesef pozitif çıktı. Altınordu deplasmanına bu eksikler 
ile gideceğiz. Kart cezalısı oyuncumuz yok” dedi.

“ADALETİN OLDUĞU YERDE BAŞARI OLUR”
5 Şubat tarihinden bu yana ekibi ile birlikte görevde olan 
Cengiz Seçsev, “7 haftadır görevdeyiz ancak 8 maça çıktık. 
Çok maça çıkınca insanlar da çok uzun süre geçmiş hissi 
ouşuyor. Bu süreçte çok mesafe kat ettik. 8 maçta hemen 
hemen bütün oyuncularımıza görev verdik. Adaletli bir 
şekilde forma dağıttığımızı herkes gördü. Adaletin olduğu 
yerde başarı da olur, mutluluk da olur. Çok şükür kırgın 
oyuncumuz yok. Oynamadığı için küsen oyuncumuz yok. 
Herkes takımın başarısı için mücadele edince ortaya güzel 
işler çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÇOK TOPA SAHİP OLMAK İSTİYORUZ”

Genç oyuncularımızın oynadıkça çok daha iyi seviyeye geldiğini 
ifade eden Seçsev, “Gelişim süreçleri devam ediyor.            
İstediklerimizi her geçen hafta daha iyi şekilde sahaya 
yansıtıyorlar. Aklımızdaki oyun şablonunu Adana Demirspor 
maçında sahaya yansıttık. Kalan maçlarda devam ettirmek 
istiyoruz. Önde pres yapan, topa daha çok sahip olan, topu 
daha verimli kullanan bir takım olma hede�imize doğru 
ilerliyoruz” dedi.

“FUTBOLCULARIMIZI İYİ ÇALIŞTIRIYORUZ”

“Sürekli eleştirilen ve küme düşmek üzere olan bir takımda 
görev yapıyoruz. Futbolcuları maça konsantre etmek inanın hiç 
kolay değil” diyerek sözlerine devam eden teknik direktörümüz, 
“Saha içerisinde yapılan bireysel hatalar aslında bu konsantre 
eksikliğinden kaynaklanıyor. Son haftalarda bunu azaltmayı 
başardık. Futbolcularımızı iyi çalıştırıyoruz. İstediğimiz geri 
dönüşleri alıyoruz. İyi bir diyalog kurmayı başardık. Motivasyon 
konusunda kurmuş olduğumuz bu iyi diyaloglar işimizi               
kolaylaştırıyor” dedi.

“İLK GOLDEN SONRA MAÇI BIRAKMIYORUZ”

Cengiz Seçsev, artık rakipleri ile başa baş mücadele edebildiklerini 
söyleyerek, “Maçın başında skor olarak geri düşersek maç farka 
gidiyordu. Bu sorunu çözdüğümüzü düşünüyorum. Keçiörengücü 
maçında 13. dakikada geriye düştük ama maç dengede gitti.   
Beraberlik golünü bulamadık ve mağlup olduk. Adana Demirspor 
maçı baştan sonra dengeli gitti, geri düştük ama bir puan     
çıkarmayı başardık. İlk golü yiyince mücadeleyi ve maçı bırakan 
bir Eskişehirspor artık yok” ifadelerini kullandı.

“ADANA DEMİRSPOR’DAN O GOLÜ YEMEZDİK”

Adana Demirspor maçında kalemizde gördüğümüz golü anlatan 
teknik direktörümüz, “Adana Demirspor maçında biz o golü 
yemezdik. Sakatlığı nedeniyle Mevlüt Çelik ile Emir Yıldız’ı 
değiştirecektik. Hakeme değişikliği bildirdik ancak oyun iki 
kez durmasına rağmen oyuncu değişikliğine izin verilmedi. 
İki dakikadan fazla Emir saha kenarında bekledi. Mevlüt de 
sakatlığı nedeniyle çıkacağını bildiği için Volkan Şen’i tutmayı 
bıraktı ve aralarında birkaç metre mesafe oluştu. Kullandığımız 
kornerin devamında kontra ataktan golü kalemizde gördük. 
Bu arada kontra atakta da eksik adamla yakalanmadık” dedi.

“ARTIK DAHA ÇOK GOL 
POZİSYONLARINA GİRİYORUZ”

Adana Demirspor maçında kaçan golleri de değerlendiren 
teknik direktörümüz, “Buğra Çağlıyan ve Bedirhan Altunbaş ile 
iki net pozisyon yakaladık ancak gol ile sonuçlanmadı. Bedirhan 
dört yıldır bu takımda forma giydiği için yaşı ilerledi diye 
düşünenler var ancak kendisi henüz 21 yaşında. Bedirhan’ın 
şuan antrenman eksiği bulunuyor. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. 



E S K İ Ş E H İ R S P O R  G A Z E T E S İ 2

R Ö P O R T A J C e n g i z  S e ç s e v

E S K İ Ş E H İ R S P O R  G A Z E T E S İ 6

“BEŞLİ DEFANS İLE DAHA İYİ OYNUYORUZ”

Beşli defans ile sahaya çıkılması konusuna da değinen 
Seçsev, “Elimizdeki kadroyu her geçen gün daha iyi 
tanıyoruz. Bizim sistemimizde beşli defans sistemi var. Bu 
sistemi bize en çok verim veren yöntem olarak gözüküyor. 
Çok daha iyi futbol oynuyoruz. Bu sistemde sağ bek ve sol 
bek olarak görev alan oyuncularımızın hücum hattına 
vermiş oldukları katkılar ortada. Bedirhan’ın Adana Demirspor 
maçında girmiş olduğu gol pozisyonları da bunun önemli bir 
örneğidir” dedi.

İlerleyen maçlarda çok daha fazla gol pozisyonuna girecektir. 
Gireceği o pozisyonlarda da daha iyi vuruşlar yapacaktır. Biz 
Buğra o golü neden kaçırdı diye bakmıyoruz. Buğra artık gol 
pozisyonlarına giriyor diye bakıyoruz. Topu kazanması ve gol 
pozisyonlarına girmesi bizim için daha önemli. 17 yaşında bir 
oyuncudan bahsediyoruz. Zamanla çok daha iyi seviyelere         
gelecektir. Artık daha çok gol pozisyonlarına giren bir takım 
haline gelmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

“KAAN GAMAN’DAN ÇOK MEMNUNUM”

Kısa kısa oyuncular hakkında da değerlendirmeler yapan 
hocamız, “Kaan Gaman’dan çok memnunum. Maçlardan 
sonra bakıyorum hakkında kimse konuşmuyor ama sahada 
benim istediklerimi en çok yerine getiren oyuncuların 
başında geliyor. Furgan Polat çok çalışkan bir oyuncu. 
Sürekli daha iyi olmalıyım diyerek kendini motive ediyor. 
Hem kendisi, hem de takımı kazanıyor. Onur Bayramoğlu 
saha içerisinde takımı çok rahatlatan bir isim. Tecrübesi 
bizim için önemli bir unsur. Cengiz Alp görevini yapıyor” 
ifadelerini kullandı.

“CANLI YAYINLARA KATILMAMI 
DOKTORUMUZ YASAKLADI”

Ulusal ve yerel TV kanallarından canlı yayın tekli�leri alıyorum 
ama kabul edemiyorum diyen Cengiz Seçsev, “Lütfen yanlış 
anlaşılmasın. Bunun sebebi pandemidir. Doktorumuz Barış 
Kurtgöz kimseyle temas etmemizi istemiyor. Basın çalışanı 
dostlarımız bunu bilsin ki yanlış anlaşılma olmasın” ifadelerini 
kullandı.

“A TAKIMDAN U19’A BİR SÜRE 
OYUNCU GİTMEYECEK”

A Takım ile antrenmanlara çıkan ancak U19 maçlarında 
görev yapan bazı oyuncuların alınan karar doğrultusunda 
altyapıya gönderilmeyeceğini ifade eden hocamız, “Kulüp 
Doktorumuzun talepleri doğrultusunda A takım ile antrenmanlara 
çıkan genç oyuncuları U19 maçları için altyapıya göndermeyeceğiz. 
Çocuklarımızın ve kulübümüzün sağlığı için doktorumuz 
tarafından belirlenen bu kurala biz de olumlu yanıt verdik. 
Bir süre bu durum böyle devam edecek” dedi. 
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Eskişehirsporumuzun başarılı defans oyuncu 
Mevlüt Çelik gazetemize açıklamalarda bulundu. 
Mevlüt, “Eskişehirspor ile 2023 yılının Mayıs 
ayına kadar sözleşmem devam ediyor. Buradan 
ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Kalıp takımımla 
önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi 
vermek istiyorum” dedi.

“7 YILDIR ESKİŞEHİRSPOR’DAYIM”
1997 yılında Samsun’da doğduğunu söyleyen Mevlüt, “Futbola 
7 yaşında Samsun’da İlkadım Belediyespor’da başladım.           
Eskişehirspor’un scout ekibi beni Türkiye şampiyonasında 
izleyip, beğenmişlerdi. 2014 yılında Eskişehirspor altyapısına 
transfer oldum. 2017 yılında profesyonel sözleşme imzaladım. 
7 yıldır da Eskişehirspor bünyesinde yer alıyorum” dedi.

M e v l ü t  Ç E L İ K
Eskişehirspor A Takım Oyuncusu

 “ESKİŞEHİRSPOR’DAN 
AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

“AYRILMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK”

23 yaşındaki oyuncumuz Eskişehirspor ile 2023 yılının Mayıs 
ayına kadar sözleşmesinin devam ettiğini belirterek, “Buradan 
ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Kalıp takımımla önümüzdeki 
sezon şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorum. Çok ara    
vermeden Spor Toto 1. Lig’e geri yükselmemiz gerekiyor. İlk    
sezonumuzda bunu başarırsak çok daha iyi olur. Alışık 
olmadığımız bir statü ile oynanan bir lig. 40’a yakın takım        
mücadele ediyor ama sadece 3 takım bir üst lige yükselebiliyor. 
Samsunspor’un ne kadar zorlandığını herkes gördü. Manisa FK 
ikinci yılında çıkabiliyor.  O ligin çok farklı bir yapısı var. Çok iyi 
hazırlanıp sezona sağlam girmemiz gerekiyor” ifadelerini      
kullandı.

“YAPABİLECEKLERİMİZİ GÖSTERDİK”
Sezonun kalan maçları hakkındaki düşüncelerini dile getiren 
Mevlüt, “Eskişehirspor çok büyük ve özel bir camia. Hangi ligde 
olursak olalım bu bir gerçek. Bu sezon küme düşmüş olabiliriz. 
Ama Eskişehirspor formasının ağırlığını bildiğimiz için tüm 
maçlara elimizden gelenin en iyisini yapmak için çıkıyoruz. 
Bandırmaspor ve Adana Demirspor maçlarında da yapabileceklerimizi 
ve potansiyelimizi gösterdik. Kalan tüm maçlarımıza da bu iki 
maça yakın performanslar, hatta daha iyisini göstermek için 
çıkacağız” dedi.

“TARAFTAR OLSAYDI DAHA 
ÇOK PUAN TOPLARDIK”

Pandemi nedeniyle maçların taraftar olmadan oynandığını 
hatırlatan Mevlüt Çelik, “Taraftarımız olmadan maçlara çıkmak 
bizi şüphesiz kötü etkiledi. Onlar tribündeyken çok daha iyi 
performanslara imza atıyorduk. Bizi çok güzel bir şekilde 
ateşliyorlardı. Gittiğimiz hemen hemen bütün deplasmanlarda 
deplasman tribünlerini dolduruyorlardı. Onlar varken hakemlerin 
bize yaklaşımı bile daha olumluydu. Rakibi baskı altına alıyorlardı. 
Pandemi olmasaydı ve tribünler açık olsaydı biz çok daha fazla 
puan toplamış olurduk. 10-12 puan daha fazla puanımız olurdu 
diye düşünüyorum. İnşallah pandemi dönemi sona erer ve 
yeniden onlarla buluşuruz” ifadelerini kullandı.
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“ÇOK GOL YEMEMİZİN SEBEBİ 
TECRÜBE EKSİKLİĞİ”

Son iki sezondur kalelerinde çok gol gördüklerini ifade eden 
oyuncumuz, “Bir futbol takımında defans hattı oluşturmak 
kolay bir iş değil. Zaman ve istikrar gerektiriyor. Bizde son      
yıllarda özellikle defans hattında çok fazla oyuncu değişikliği 
oldu. Çok fazla antrenör değişti. Defans hattı denilince sadece 
stoperler olarak algılanmasın. Savunma dörtlüsü de kendi 
içerisinde bir uyum yakalamak zorunda. Berkay Dabanlı, 
Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Semih Güler, Bilal 
Ceylan. Bunlar önemli oyunculardı. Transfer tahtasının kapalı 
olması nedeniyle bu oyuncuların yerine sadece altyapıdan 
takviye yapılabildi ve ister istemez tecrübe eksikliği yaşandı. 
Hocalarımızın da defansif anlamda çok fazla rotasyon şansı 
olmadı. Tüm bu şartlar mevcutken ister istemez çok gol yiyen 
bir takım görüntüsü ortaya çıktı” dedi.

“SEZGİN ABİ DAHA CESUR 
FUTBOL OYNAMAMI SAĞLIYOR”

“Sezgin Coşkun ile oynarken ben çok daha verimli bir futbol 
oynadığımı düşünüyorum” diyen 23 yaşındaki oyuncumuz, 
“Biliyorum ki ben bir hata yaparsam Sezgin abim giderecektir. 
Bu düşünce benim daha cesur futbol oynamamı sağlıyor. 
Yanınızda tecrübeli bir oyuncu ile oynamak bence büyük bir 
şans. O an göremediğin, düşünmediğin bir şeyi o görebiliyor. 
Beni saha içerisinde yönlendiriyor. Defansın kendi arasındaki 
uyumu dediğimiz şey aslında bu. Ama yanımda Sezgin abi değil 
de genç bir oyuncu olursa, Sezgin abinin bana yaptıklarını 
benim genç oyunculara yapmam gerekiyor. 23 yaşında bir 
oyuncu ne kadar tecrübeye sahip ise, ben de genç arkadaşlarımı 
o kadar yönlendirebiliyorum” ifadelerini kullandı.

“TAKIMDAKİ ARKADAŞLIK 
ORTAMI ÇOK GÜZEL”

Takımdaki arkadaşlık ortamı gerçekten çok güzel diyen 
Mevlüt, “Bir arada çok keyi�li zamanlar geçiriyoruz. Ben en çok 
Berkay Tanır, Muhammet Yahya Akbulut ve Uğur Can Semizoğlu 
ile vakit geçiriyorum. Altyapıdan gelen oyunculara her zaman 
samimi davranıyoruz. Rütbecilik diye tabir edilen olay burada 
kesinlikle yok. Takım içerisinde gruplaşma gibi bir durum 
kesinlikle yok” dedi.

Son olarak kariyer hede�lerini sorduğumuz defans oyuncumuz, 
“Eskişehirspor formasıyla şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı 
istemiyorum. İdolüm dediğim oyuncu Real Madrid forması 
giyen Sergio Ramos... Ramos 16 yıldır Real Madrid forması giyiyor. 
Ben de Eskişehirspor forması ile bu örneğe uygun bir kariyer 
çizmek isterim. Sözleşmem bittikten sonra beni Spor Toto 
1.Lig’den isteyen farklı kulüpler olmuştu. Ben onlara da her 
zaman önceliğimin Eskişehirspor olduğunu söylemiştim. İyi ki 
buradayım ve iyi ki Eskişehirspor arması için mücadele ediyorum” 
dedi.
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