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Muğlaspor’un golcü kaptanı Murat Can Bölükbaşı;
Kariyer rekorunu kırdı, şimdi sırada krallık!

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcimiz Muğlaspor'un 26 yaşındaki golcüsü 
Murat Can Bölükbaşı, bu sezon 27 karşılaşmada attığı 20 golle  
kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor.
 
Bu sezon başında Muğlaspor'da takım kaptanlığı görevini üstlenen 
Murat Can Bölükbaşı, ligde oynadığı 27 maçta 20 gol kaydetti.

Muğlaspor'un santraforu Murat Can Bölükbaşı attığı gollerle takımına 
önemli puanlar kazandırdı. Murat Can, yeşil-beyazlı forma ile 27 lig 
ve 2 Ziraat Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 29 maçta 
görev aldı.
 
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 27 lig maçında 20 kez rakip 
fileleri havalandırmayı başardı. Geçtiğimiz sezonu 9 golle kapatan 
Murat Can, bu sezonun henüz 27'inci haftası itibariyle attığı 20 golle 
geçen sezonki performansını oldukça geride bıraktı. 

Kariyerinin en iyi dönemini Muğlaspor’da yaşayan Murat Can 
Bölükbaşı, bu sezon Türkiye'nin en golcü isimleri arasında yer alıyor. 
Muğlaspor, kaptan Bölükbaşı'nın gol attığı maçlarda 9 galibiyet, 
3 beraberlik elde etti ve tam 30 puanı hanesine yazdırdı. 
 

Kariyerinin en verimli sezonu
 
2012-2013 sezonunda Hacattepe forması altında 31 maçta 16 gole ulaşan 
Murat Can, Muğlaspor formasıyla bu sezon attığı gollerle kendi kariyer 
rekorunu kırdı. İki sezon formasını giydiği Hacettepe formasıyla toplam 27 
golü bulunan 26 yaşındaki golcü, Muğlaspor ile geçirdiği ikinci sezonda 29 
gole ulaştı. Murat Can Bölükbaşı, formasını giydiği kulüpler arasında en 
çok gole ulaştığı ekip Muğlaspor oldu. 

Murat Can Bölükbaşı bu sezon sergilediği performansla 
Alexander Sörloth, Marco Paixão, Serdar Deliktaş, Tayyib 

Kanarya ve Bahattin Köse gibi golcülerle Türkiye'de sezonun en 
golcü futbolcusu olabilmek için mücadele ediyor.

Muğlaspor'un    golcü kaptanı  Murat   Can 
Bölükbaşı    ile gerçekleştirdiğimiz 

samimi röportajı 6 ve 7'ncı 
sayfalarda okuyabilirsiniz.
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20 Ağustos 1993 Sakarya doğumlusun, futbola 
başlamanda kim ön ayak oldu diye sormak 
biraz garip olur. Babanın da profesyonel bir 
futbolcu olduğunu ve şuan teknik adamlık 
yaptığını biliyoruz. Yanılmıyorsak onun 
etkisiyle futbolcu olmak istedin, değil mi?

Babamın profosyonel futbolcu olması ile doğal 
olarak doğmamla birlikte tabiri caizse futbolun 
içine düştüm. O da kendisi gibi futbolcu olmamı 
istiyordu. Bende onun izinden gidip, baba 
mesleğini tercih ettim.

Baban senin maçlarını izlemek için fırsat 
buldukça tribünde yerini alıyor, sende 
çocukluğunda babanın maçlarını sık sık 
tribünden takip eder miydin? 

Küçük yaşlarda babamın maçlarını annemle 
birlikte tribünden ve televizyondan takip 
edermişiz. Ben küçüklükten dolayı çok net 
hatırlamıyorum ama daha sonra maç kasetlerini 
izleme imkanım oldu. Babamda şimdi fırsatını 
buldukça tribünden benim maçlarımı canlı takip 
edip bol bol eleştiride bulunuyor. (gülerek)

Futbolculuk yeteneklerinde babandan aldığın 
bir özellik var mı? Ailende başka futbolla 
ilgilenen var mı?

Babam zamanının en iyi santraforlarındanmış... 
Küçüklüğümden beri mevkiimin özellikleri ile 
ilgili her türlü bilgi aktarımında bulundu. Hala da 
uyarmaya geliştirmeye devam ediyor. Stillerimiz 
çok farklı ama ondan aldığım en büyük ve 
güzel özellik iş disiplini... Ayrıca amcam Ferhat 
Bölükbaşı Süper Lig ve 1. Lig seviyelerinde 
futbolcuydu.  Altay, Sakaryaspor gibi büyük 
camialarda oynadı.

Babanın futbolculuk kariyerini sonlandırdığı 
yıllarda sen kariyerinin ilk adımlarını 
atıp, Gençlerbirliği altyapısında futbola 
başlıyorsun. Özellikle Gençlerbirliği 
olmasının bir sebebi var mı? Gençlerbirliği 
maceran nasıl başladı?

Babamın futbol kariyerinin sonlarında ailem 
Ankara’da yaşamaya karar vermiş. Türkiye’nin 
en önemli altyapı ekolü Gençlerbirliği’ydi ve 
ilk adımı Gençlerbirliği’nde atmış oldum. Şimdi 
dönüp baktığımda oldukça isabetli bir karar 
vermişim diyorum. Bana çok faydası oldu.

Gençlerbirliği’nin Avrupa’da Sporting Lizbon 
zaferleriyle adını duyurduğu dönemlerde kulübe 
atım attın. O dönemler senin için nasıl geçti? 

Benim altyapıda oynadığım dönemlerde 
Gençlerbirliği Avrupa’da adından oldukça 
söz ettiriyordu. Altyapı zamanlarım oldukça 
keyifliydi o dönem kurduğumuz arkadaşlıklar  
hala devam ediyor. Zaten altyapıdaki birçok 
arkadaşım profosyonel liglerde oynamaya 
devam ediyor. 

Daha sonra Gençlerbirliği’nin pilot takımı 
olarak kabul edilen Hacettepe’ye kiralık 
olarak gönderilmişsin ve mor-beyazlı ekiple 
2011 yılında profesyonelliğe imza atmış ve 
oldukça başarılı sezonlar geçirmişsin. O 
dönemler nasıldı?

O dönem adıyla Gençlerbirliği paf takımında 
sezonu bitiren oyuncular kulübün pilot takım 
uygulaması olan Hacettepespor’a gönderilip 
profosyonel tecrübe kazanılması sağlanıyordu. 
İlk sezonumda 11 gol atıp play-off finalinden 
dönmüştüm. Henüz 18 yaşında... İkinci 
sezonumda da 16 gol atma başarısı göstermiştim. 
Her anlamda çok keyifli sezonlardı benim için.

Hacettepe dönemlerinden unutamadığn bir 
maç ve golün var mı?

Hacettepespor ile ilk sezonumda play-off finali 
oynamıştık. Bayrampaşaspor’u yenseydik 
şampiyon olacaktık.  80’inci dakika itibari ile 1-0 
galipken arka arkaya iki gol yiyip 2-1’lik skorla 
elenmiştik. Çok üzülmüştüm. Yine Hacettepe 
formasıyla Vanspor deplasmanında 10-15 bin 
kişi önünde gece maçımız vardı ve benim ilk 
profosyonel maçımdı .45’inci dakikada oyuna 
girip 5 dakika sonra ilk profosyonel golümü 
atmıştım. Muazzam bir andı benim için.

Kendi adına kayıp olarak gördüğün bir sezon 
var mı?

Hacettepe ile üst düzey bir sezon geçirdikten sonra 
2. Lig ekibi şimdiki adıyla 1922 Konyaspor’a 
gitmiştim. Benim için hatalı bir tercih olmuştu.

Senden her maçta büyük bir gol beklentisi 
var. Bu senin üzerinde baskı oluşturuyor mu?

Kesinlik baskı oluşturmuyor. Aksine insanlara 
birşeyler göstermişseniz beklenti artıyor ve bu da 
beni daha motive daha konsantre kılıyor. Neticede 
benim işim bu ve bunu yapmanın keyfini çok iyi 
biliyorum.

Fizikli bir futbolcusun ve ayaklarına da 
oldukça hakimsin. Ne gibi bir çalışma metodu 
uyguluyorsun, kişisel bir antrenörden destek 
alıyor musun? 

Ankara’dayken bireysel çalışmalarımı Haydar 
Can Eren hocamla gerçekleştiriyordum. 
Muğla’da ise iki sezondur Mehmet Rıdvan Kaçar 
hocamla çalışıyoruz. 

İkiside işlerinin en iyilerinden, çok yakın zamanda 
çok ikisini de iyi yerlerde göreceğimden şüphem 
yok.

Özellikle kafa toplarına oldukça hakimsin, 
kafayla attığın şık goller hafızalarda... Kafa 
toplarına çıkma tekniğini nasıl geliştirdin?

Küçüklüğümden beri gol vuruşlarımı geliştirmek 
için çok çalıştım. Antrenmanlarda bile gelen her 
topu her şekilde hedefe atmak için çabalıyorum. 
Kafa topları ile ilgili altyapıda sarkaç top 
dediğimiz sistem vardı. Her antrebman öncesi 
çalışırdım. Santrafor olarak sürekli temaslı 
oyundasınız, ayakta kalmak için sürekli kuvvetli 
olmak durumundasınız. 

Tüm dünyada ses getirecek şık bir golü mü, 
yoksa galibiyeti getiren basit bir golü mü 
tercih edersin?

Golün iyisi kötüsü olmaz derdi büyüklerim hep...
Ancak ben seçimimi dünyada ses getirecek şık 
bir golden yana kullanıyorum. Galibiyet gollerine 
zaten alışığım ama dünyada ses getirmek ender 
gelişebilecek bir durum.

2011-2013 yılları arasında Hacettepe de 
oldukça verimli sezonlar geçirdin. Kariyerinin 
en verimli sezonlarıydı taa ki bu sezona kadar. 
Muğlasporla bu  sezona başlarken kariyerinin 
en verimli sezonunu geçireceğini düşünmüş 
müydün? 

2011-2013 yıllarından sonra oynadığım çoğu 
kulüpte hep sağ kanat olarak görevlendirildim. 
Muğlaspor’da geçen sene santrafor oynamaya 
başladım. Bu sezonda santrafor oynayacağımı 
biliyordum. Gol bölgesine yakın olursam 
yapabileceklerimi bildiğim için benim açımdan 
çok verimli bir sezon olacağını tahmin 
edebiliyordum.
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Futbolculuk kariyerinde en fazla gole katkı yaptığın kulüp 
Muğlaspor, ikinci sezonunda takım kaptanlığı gibi önemli 
bir sorumluluğu da üstlendin. Muğlaspor’da nasıl bir 
arkadaşlık ortamı var?.Kariyerinin zirveye ulaşmasında 
ne gibi katkıları oldu?

Muğlaspor Kulübü’nde takım kaptanlığı yapmak benim 
için büyük bir şeref. büyük bir onur ve bu görevi gururla 
yapıyorum. Futbol tüm kitlelere hitap 
eden göz önünde olan bir meslek ve bu 
kaptanlık göreviyle sadece bir takımım 
değil, aynı zamanda camianın ve şehrinde 
liderliğini yapıyorsunuz. Sorumlulukları çok 
büyük... 

Bunun bilincinde aidiyet duygusuyla yapıyorum. Geçen sezonda 
bu sezonda öyle. Ayırt etmeksizin Muğlaspor'da gördüğüm, 
yaşadığım arkadaşlık ortamını hiç bir takımda yaşamadım. Çok 
içten söylüyorum. Çalışanından, futbolcusuna bütün ekibi çok 
seviyorum. Çalışma ortamınız böyle aile ortamı gibi oluncada başarı 
kendiliğinden geliyor zaten.

Devre arasında birçok kulüpten teklif geldi, ancak sen 
Muğlaspor ile sezonu tamamlamayı seçtin. Bunun sebebi neydi? 

Dediğiniz gibi devre arasından Türkiye’nin birçok kulübü dışında 
Bulgaristan Süper Lig’i dahil  birçok teklif aldım. Netice itibariyle 
kulübümle devam eden bir sözleşmem vardı. Kulüplerin benimle 
değil öncelikli olarak kulübümle anlaşmaları gerekiyordu. Yüksek 
bonservis ücreti ile kulübün kapısını çaldıklarını duydum. Ama 
başkanımız ve yönetim kurulumuz bu sezonki hedeflerimiz 
doğrultusunda takımda kalmamı uygun gördüler.

Muğlaspor’un profesyonel liglere geri döndüğü 
sezonlara baktığımızda bu sezon ilk kez play-off iddiasının 
yoğun olduğu bir dönem var. Tabii koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 
liglerin şuanda akıbeti belli değil, ancak bu sezon Muğlaspor’u hedefe iten 
sebep neydi? 

Dediğiniz gibi Muğlaspor son profosyonel lige çıktığından beri ilk defa üst 
sıralara oynuyor. Bunu yaparken ekonomik anlamda en zorlanan takım olarak 
bunları yapıyor. Bu ekonomik şartlarda çok büyük bir başarı bence. Bunun 
tek bir sebebini söyliyebilirim Abdullah Eskihisarlı, teknik ekip ve futbolcu 
kardeşlerimin tek bir hedef doğrutusunda tek yürek hedefe odaklanması.

Maddi zorluklara rağmen hedefe doğru emin adımlarla gidiyorsununuz. 
Özellikle deplasmanlarda alınan çok kritik zaferler var. Ligler devam ettiği 
takdirde hedefe ulaşacağınıza takım olarak inanıyor musunuz?

Dediğiniz gibi play-off hedefi için yarıştığımız takımlarla ekonomik olarak 
uçurum var. Ancak biz teknik ekip ve oyuncu grubu olarak hedefimizi koyduk. 
Virüs sebebiyle maçlarımız ertelendi ancak devam edecekmiş 
gibi evlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ligler 
tekrar başlarsa en büyük adaylardan biri biziz.

Geçtiğimiz sezon evinde kolay kolay yenilmeyen ancak 
deplasmanda da galip gelemeyen bir Muğlaspor vardı. 
Bu sene ise deplasmanda daha etkili bir futbol var, içerde 
zorlanıyorsunuz bunun nedeni ne?

Takımdaki oyuncu grubunun meziyetleri deplasman futboluna 
daha uygun gibi. Hızlı hücuma yatkın birçok oyuncumuz var. 
Deplasmanlarda bu yüzden başarılıyız. İç sahada kapanan rakibi 
açabilmek için daha çok topa hakim olmanız ve topun sizde kalması 
gerekiyor. Bu konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz.

Muğlaspor forması altında 29 gole imza attın. Bu goller arasında 
sana göre en güzeli hangisi? Geçen sezon Kocaelispor ağlarına 
gönderdiğin gol muhteşemdi mesela, sende aynı görüşte misin?

Kesinlikle katılıyorum. Kocaelispor maçında attığım gol, topun gelişi mesafe ve 
maçın stresi açısından yapılması zor bir vuruştu. Kariyerimde attığım en güzel 
gollerin başında geliyor.

Kariyerinde gelecek hedeflerinde neler var?

Bu sezon çok verimli geçti benim için... İnşallah sezon devam ederse bu 
sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyorum. Sonrasında ise 1. Lig ve 

Süper Lig oynama hedefim var.

Bugüne kadar teknik direktörlük yapan babanın çalıştırdığı 
kulüplerde oynama şansın olmamış. Baban ile bir spor 
kulübünde yollarınızın kesişmesini ister misin?

Aslında daha önce babamla aynı takımda hoca oyuncu olarak 
çalışma imkanım oldu. Emin olun en son istiyeceğim şey (Gülerek)

Futbol stilini hangi futbolcuya benzetiyorsun? Kendine idol 
olarak seçtiğin bir futbolcu var mı?

Futbol stilimi bende, yakın çevremde Karim Benzema’ya benzetiyoruz.
Fırsat buldukça her maçını, nerede ne yaptığını sürekli izliyorum. 

Şuan için Alexander Sörloth’u beğenerek 
izliyorum, Avrupa’nın üst düzey kulüplerinde 
oynayacak meziyetleri var.

Eklemek istediğin birşeyler ve taraftarlara bir mesajın var mı?

48spor olarak çalışmalarını, emeğini hayranlıkla takip ediyorum. İşini severek 
yapınca neler olabileceğini gösteriyorsun. Yarın işimiz gereği başka takımlarda 
elbette oynayacağım ama Muğla’yı Muğlaspor’u, Muğlaspor taraftarlarını asla 
unutmayacağım. Ömrümün, kalbimin en güzel yerlerinde en güzel anılarla saklı 
olacaklar. Hepsini çok seviyorum.
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Evet, dile kolay neredeyse 10 yıl sonra 
yuvam dediğin Marmaris Belediyespor'a 
geri döndün. Altyapısında yetiştiğin siyah-
beyazlı kulüpte profesyonelliğe de adım 
atmıştın. Bildiğimiz kadarıyla futbola ara 
vermiştin. Seni yeniden futbola dönmeye 
ikna eden ne oldu?

Marmaris ve Marmarisspor senin de söylediğin gibi 
futbol hayallerimin profesyonel olabilmek adına 
başladığı ve profesyonel olup devam ettiği şehir 
ve camiadır. Marmaris; Benim gibi buradan yetişip 
şehrini, armasını ve bu etiketi başka şehirlerde 
sürdüren tüm kader ortağı kardeşlerim gibi okuldan 
çıkıp antrenmana gittiği,babasından bazen bu 
yüzden fırça yediği, büyüdüğü sokaklarda bir 
futbolcu olarak selamlaştığı, saygı gördüğü günleri 
şuan gülümsemeyle bize hatırlatan  dünyanın en 
güzel şehirlerinden birinde böyle büyüdüğümüz için 
bize şanslı hissettiren yerdir. Söylediğin gibi artık 
eve döndüm. Büyüdüğüm sokaklarda, büyüdüğüm 
insanlarla,büyüdüğüm sahadayım. Benim 
profesyonel olduğum zamanın genç statüsünde 
oldukça zor olduğunu jenerasyonlarım bilir. O 
dönem ve o yaşlarda sahada olabilmek, beraberinde 
doğru insanlarla bir arada olabilmek anlamına gelen 
çok büyük bir şans faktörüne doğrudan bağlıydı. Ben 
futbola kalp olarak ne kadar doğrudan bağlı olsamda 
doğru insanlarla bağlantıda olamadım diyebilirim. 
Ara vermeyi uygun gördüm. Ama tabiki buna 
bilindiğim çevreler çokta izin vermedi. Oynadığım 
statüyü ve tempoyu düşürme kararı aldım. Bunun da 
en büyük nedeni takım arkadaşlarımı televizyondan 
izlerken hissettiğim o his(bunu futbolcuların çoğu 
bilir) ve tabii ki futbol delisi babamdı.

O Sahaya girdiğinde çıkmak inan çok zor. Hatta sana 
küçük bir hikaye anlatıyım. Henüz 4-5 yaşındayken 
Marmarissporum 3. Lig'deydi. O zamanların 3. 
Ligi, tahmin edersin. Her Pazar olduğu gibi yine 
Marmarissporumun maçına gitmişiz. Babam maça 
kaptırmış kendini beni unutmuş. Taa ki saha içinde 
beni bizden bir futbolcunun kucağında görünceye 
kadar. Saha kenarında ki delikten sahaya girmişim ve 
o günden sonra da bir daha o sahadan çıkmadım. İşte 
benim için Marmarisspor budur ve dönme nedenim 
de budur.

Bu sezon Marmaris, futboldaki eski 
günlerine geri dönmek için önemli bir 
projenin fitilini ateşledi? O günler sence 
yakın mı?

Bu sene seni malesef bir maçımızda ağırlayamadık 
buna camia olarakta üzgünüz. Bunu söyleme 
nedenim eğer bizimle olsabilme şansın olsaydı, yakın 
değil aslında o günlerin içinde olduğumuzu görüp 
o enerjiyi objektifinde hissederdin. Aslında daha 
mantık çerçevesinde bakmalıyız olaya... Biz Türk 
halkı olarak duygularıyla hareket eden ve hislerinin 
peşinde giden güçlü bir toplumuz.  Hisler, duygular, 
inançlar bunlar çok önemli ama unutmayalım ki 
başarının yarısıdır. Her konuda bu böyle... Futbola 
yoracak olursak, tekrar o günler , bu şehirde, ben 
bu sene geri dönmüş olsamda yıllardır çok istendi 
ve özlendi. Ama uzun soluklu bir proje ve aşılması 
gereken çok yol var. Bu yüzden öncelikle doğru 
planlama, zamanlı hareket , doğru tavır ve psikoloji 
çok önemli. Ancak bu doğrular birleştiğinde kalıcı 
camialar başarılar yaratılabilir. Bu doğrular da her 
şeyden önce doğru insanlarla mümkündür. Tüm 
Muğla'ya bu fitilin ateşlendiğini düşündüren, halkı 
buna inandıran ve o günlere ilerlediğimizi hepimize 
hissettiren de bu doğru insanların bir araya gelmesidir. 
Marmaris bu sezon bunu başardı. Her şeyden önce 
sayın belediye başkanımız Mehmet Oktay gelir 
gelmez kolları sıvadı. Haydi Marmarisspor dedi. 
Çok Değerli bir büyüğümüzü bizden içimizden 
biri, bizimle aynı formayı giyen ve profesyonel 
olan başkanımız Hasan Yayalı'yı bize getirdi. Bu 
iki doğru insan birleşip bana göre Marmarisspor'un 
bu zamana kadar ki en önemli ve yıllar sonra da 
doğruların başında geleceğini göreceğimiz Ali 
Gürsel'i getirdi. O bizi,  biz tribüne halkı getirdik. 
Tüm iyiler birleşince ''Biz'' olduk ve başarı geldi.  
Biz o güzel günleri yaşıyoruz. Herkesi stadımızda 
bizimle birlikte yaşaması için ağırlamaktan keyif 
duyarız.  Bu teklifim bu tüm sezonlar için geçerli.

Marmaris Belediyespor adıyla bu sezon 
2. Amatör Lig'de sıfırdan başlangıç yapan 
Martılar, namağlup yoluna devam ediyor. 
Şampiyonluğa en yakın takım, sende 
attığın gollerle takımını sırtlıyorsun. Bu 
kulübün içinden çıkmış biri olarak çok 
fazla sorumluluğun var, bu üzerinde bir 
baskı oluşturuyor  mu? 

Her şeyden önce sıfırdan başlamış olsakta bu 
camianın şanlı bir geçmişi, yetiştirip Türk futboluna 
kazandırdığı önemli isimleri ve doğal olarakta 
armasının ağırlığı ve ciddi bir sorumluluğu var. 
Bu sorumluluğun bilincinde başladım sezona tüm 
takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, başkanımız 
ve yönetim kadromuzla birlikte bir bütün 
olarak... Özellikle sorumluluk almak istediğimi 
bizzat dile getirdim. Çünkü ben Marmaris'liyim. 
Marmarisspor'luyum. Bu kulübümün bana sağladığı 
imkanların antrenman kalitesinin ve sahip olduğum 
takım kalitesinin ligin çok üstünde olmasından 
dolayı da saha içinde ki başarımıza mevkiim gereği 
gol olarak fazlasıyla yansıdı. Bu sorumluluğu 
maçlarda tribünden her zaman adımı yüksek sesle 
duyarak , sokaklarda ve inanmayacaksın ama evde 
ailem tarafındanda hep hisettim. Hatta bu durum 
maç sabahları sevgilimin benden maçta astronomik 
gol sayısı isteği , kız kardeşimin üstüne ilavesi ve 
çevremdeki tüm insanların son maçlarda birer tane 
gol atmamdandolayı memnuniyetsizliklerini dile 
getirmesi gibi komik, ama bir o kadar da eğlenceli 

bir durum aldı. Bu baskı oluşturmuyor. Aksine bana 
yerimi ve sahip olduklarımı hatırlatıyor. Evimde 
olduğumu kim olduğumu hatırlatıyor. 

Senle birlikte takımda oldukça tecrübeli 
isimler var. Futbolu bırıkıp antrenörlüğe 
başlayan isimler bile yeniden futbola 
döndü. Takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl?

Evet...Tecrübeli abiler ve saygılı dinamik yetenekli 
gençlerin doğru harmanlanmasıyla oluşturulmuş bir 
kadroyuz. Takımdaki arkadaşlık ortamı,  yıllardır bu 
yarışı yaşadığım bildiğim için tecrübeme güvenerek 
söyleyebilirim ki puan ve ligdeki konumdan belli 
olur. Biz lideriz. Her şeyden önce arkadaşlık , 
abilik-kardeşlik , takım ruhu ve dayanışma olarak 
lideriz. Yaşadığım takım içinde tek sorunsuz sezon 
diyebilirim. Bunun nedenide Ali Gürsel hocamız. 
Hocamızınıo bize yaklaşımı ve ona olan sevgimizden 
kaynaklanıyor.

Maçlara nasıl motive oluyorsunuz? 
Marmaris halkı gerekli maddi desteği 
veriyor mu?

Önümüzdeki yolu uzun bir yol olarak gördüğümüz 
için ve başarıyı haftalık kazanılan 3 puana 
bağlamadığımız için aslında motive yaşıyoruz 
diyebilirim. Hedefimiz Marmarisspor'un hak ettiği 
yer. Şehrimizin çocuklarına zamanında bizim 
kurduğumuz hayalleri kurduracak o forma... Bu zaten 
bizi fazlasıyla motive ediyor. Aldığımız sorumluluk 
ve armamızın ağırlığı motivasyonumuzdur. 
Halkımızdan gördüğümüz ve istediğimiz manevi 
destek. Bunu bize fazlasıyla hissettiriyorlar. Ki zaten 
dana öncede bahsettiğim gibi bu ligin çok üstünde 
imkanlara ve bizi anlayan bir başkana, antrenöre 
sahibiz. Bu çok önemli bir detay.  Ülkemizde çok 
amatör takım başkanı bu işi reklam ve misyon amaçlı 
yapa, futboldan anlamaz. Maalesef onlarcasıyla 
muhattap oldum. Bizim başımızda daha önce bizim 
gibi bu formayı giyen insanlar mevcut. O yüzden 
her şey daha anlaşılır daha güzel ve daha sağlıklı 
yürüyor.

Elde ettiğiniz galibiyetlere baktığımızda 
çokta zorlandığınız bir maç yok gibi 
görünüyor. Ancak bu sezon sizi en çok 
zorlayan rakip hangisiydi? 

Rakiplerimize her zaman saygımız oldu. Bir laf var; 
formayı giyip karşına çıkan herkes rakiptir. Bizim 
içinde öyle. Zorluk derecesi yüksek maç diyorsak 
eğer bununla ilgili rakipleri değerlendirmek adına 
bir açıklama tabii ki yapamam. Ama zor maç sadece 
rakip ve rakibin gücüyüle özellikle amatör liglerde 
değerlendirilemez, başka etmenler de mevcut. Saha 
zemini ,yönetim ve gerginlik açısından zor 1-2 
maç oynadık. Hatta bir maçta tüm Muğla jandarma 
ekiplerine maçımızın seyrettirilmesi de şaşırtıcıydı 
diyebilirim.

Altyapısında yetiştiği kulübe 
10 yıl sonra geri dönen ve 

attığı gollerle takımı Marmaris 
Belediyespor’u şampiyonluk 

hedefine yaklaştıran 28 
yaşındaki tecrübeli golcü Ulaş 

Çetin,  siyah-beyazlı ekiple 
geçirdiği sezonu 48spor’a 

değerlendirdi.

''Büyüdüğüm sokaklarda, 
büyüdüğüm insanlarla, 

büyüdüğüm sahadayım.''
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Takımda çeşitli mesleklerde çalışan, futbolu 
ikinci bir iş olarak yapan çok sayıda isim 
var. Yanılmıyorsam sende başka bir işte 
çalışıyorsun. Antrenmanların tamamını 
tam takım halinde gerçekleştirme 
imkanınız oluyor mu? Sen antrenmanların 
tamamına katılabiliyor musun?

Evet birçok takım arkadaşım ve bende ikinci bir 
meslek grubunda çalışıyoruz. Ama söylediğim 
gibi Marmaris'te futbolcu olmak sahada değil 
Marmaris'te futbolcu olmaktır. Beraber meslek 
grubunda çalıştığınız Marmarisli sizden çok 
Marmarissporludur. O yüzden bize daha fazla 
yardımcı olurlar. Ama tabii ki bu bizim içinde 
fedakarlık anlamına geliyor. Biz bunu sorumluluk 
olarak görüyoruz. Eksiksiz antrenmanlarımızı 
keyifle gerçekleştiriyoruz. B Bu da zaten saha içinde 
bir bütün olmamız ve fark yaratmamız olarak sonuç 
adı altında tüm muğlaya yansıdı. Kulübümüz ve 
hocamız her hayat koşulunda fazlasıyla yapıcı ve 
anlayışlı. Karşılıklı harika bir şekilde sürdürüyoruz. 
Ben mesleği futbol olan ve hayatında ilk defa ikinci 
bir meslekle ilgilenen biriyim futbol sezonu içinde. 
Normalinden daha çok gidiyorum. Diğer çalıştığım 
hocalarım okuyup güleceklerdir şimdi doğru diye.

Yanılmıyorsam bu sezon ligde 20 gole 
imza attın ve bu sezon Muğla'da amatör 
ligler  baz alındığında şuanda en golcü 
isim sensin.  Futbola ara verdikten sonra 
gollerle dönmeyi nasıl başardın?

Evet bu sezon 9 maç 20 gol gibi güzel bir 
istatistik ortaya çıktı benim ve takımım adına. 
Bu konuda sayısız güzel mesaj ve övgünün 
yanı sıra eleştirilerde aldım oynadığım 
lig nedeniyle. Bu sorun da güzel, klasik 
futbolcu ağızı politik ve mütevazi 
şeyler söylemeyeceğim sana. Saha aynı 
ebatlarda saha, rakip sayısı aynı 11'e 11 
başlıyoruz. Zemin yukarıda oynadığım 
liglerden daha zor, sahada yaşadıklarım... 
Adına önlem denen bana yapılan hareket 
ve tavırlara ses çıkarmasamda abartılı sert , 
psikolojik ve sinirsel baskı, bütün maç işittiğim 
ağır küfürler çok fazla... Ekliyeyimm 9 maçta 20 
gol attım ve nizami olmasına rağmen sayılmayan 
10'a yakın gol daha attım tüm bu koşullar içerisinde. 
Mütevazi olmayı düşünmüyorum. Saha içi yukarıda 
oynadığımdan daha zor bir sene geçiriyorum ve tüm 
maçların tamamında 90 dakika oynadım. Ekstra tüm 
hafta çalışarak tek dinleneceğim günde tüm takım 
arkadaşlarım gibi sahadaydım. Bir hafta tesiste 
yatıp sahaya çıkmadım. Ama  takımımın kalitesi ve 

hocamın kalitesiyle bu şekilde tekrar geri döndüm 
Marmaris Belediyespor formasıyla. Babamı 
kaybettiğim ve çok ciddi sağlık, manevi sorunlar 
yaşadığım 3 aydan sonra eleştirilerin dozu bazen 
kaçabiliyor. Ama nerde? Yorumlarında.... Benim 
cevabım nerede? Sahada...

Manevi duygularıma saldırılmasından herkes 
gibi hoşlanmıyorum. En golcü ünvanı Marmaris 
Belediyespor forması altında bir futbolcuya yakışırdı. 
Bu yüzden takımımı bu şekilde temsil ettiğim için 
mutluyum. Yine de benden daha az gol atan tüm 
takımlara eleştirilerinden dolayı teşekkür ederim. 
Eleştirilmiyorsan başarılı değilsin demektir.

Bu sezon liglerimizde nadir gerçekleşen bir 
durum oldu ve bir maçta 8 gol kaydettin. 
Futbol kariyerinde daha önce tek maçta 8 
gol attığın oldu mu?

Evet... Bu sezon ligin ikinci maçında olmuştu 
sayılmadı. Bu yüzden söylediğin gibi resmi olarak 
benim için de ilk oldu. Daha önceki aktif sezonlarımda 
bu sayıyı yakalayamamıştım. Ama o maçla alakalı 
bir konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu 8 
gollük maç Köyceğiz Sportif maçıydı. Bu sezonki 
en saygılı ve sadece futbol oynamaya çalışan bir 
takımla oynadık. Bu sezon Ulaş'a önlem denen 
sert, ağır tavırları değilde gerek maçtan önce gerek 
maçtan sonra saygıyı gördüğüm tek maçtı. Hepsine 
tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Liglerimiz 
ertelendi ve ikinci maçı sahamızda oynamadık. 
O Köyceğiz takımını gerçekten çok iyi ağırlayıp 
misafir edeceğim.

Bu sezon attığın 20 gol içinde en 
beğendiğin hangisi?

Ligin ikinci maçında Marmarisspor'a attığım benim 
3'üncü takımımın 4'üncü golüydü. O golle ilgili çok 
mesaj aldım. İzlemek keyif veriyor. Güzel bir goldü.

Grupta zirvedesiniz ancak Koronavirüs 
salgını nedeniyle liglerin şuanda akıbeti 
belli değil, erteleme ya da liglerin tescil 
edilmesi söz konusu... Ne gibi bir karar 
alınabilir? Eğer liglerin iptal edildiği 
açıklanırsa bu sezonki tüm emekleriniz 
boşa gidecek. İptal edilmesi durumunda 
nasıl karşılarsın?

Evet bu üzücü oldu hepimiz için. Aslında üzücü olan 
halkımızın sağlığı, birinci endişemiz tabii ki bu. Ben 
liglerin maç aralıklarının kısaltılıpdaha kısa bir sürede 
örneğin 4 haftalık maç periyodunun 2  haftada art arda 
oynatılarak bitirileceğini düşünüyorum. Emeğin boşa 
gitmesi olarak görmem herhangi bir kötü durumda. 
Çünkü biz Marmaris halkını stada getirdik ve o 
unutulmuş coşkuyu tekrar Marmaris'in merkezinde 
ki stadımızda kalbimizin merkezinde hissettik. İptal 
durumunda bildiğin şeyler, yapabildiğin şeyleri 
unutmazsın. Bir sabah uyandığında ayakkabılarını 
nasıl bağladığını unutmaz, iş yerinin adresini 
bilmiyor olmaz, eşinin ismini unutmazsın.  Bizde 
yine bir sabah kalkar bildiğimizi yine yapar ve yine 
birlikte bu noktada buluşuruz.

Bu sezon tribünlerde yoğun bir taraftar 
desteği olduğunu da gördük. Taraftarlara 
bir mesajın var mı?

Evet... Bu sezon başından beri gerçekten bizimlelerdi 
ve her an yanımızdalardı. Şunu belirtiyim onlar 
taraftarım değil 'çevrem'' yani ''ben''... tribünde 
ekmek aldığım market işletmecisi kardeşim var, 
yanında aynı sırada oturduğum lise arkadaşım, 
arkasında babamın arkadaşı, çaprazında eski okul 
müdürüm. Ben bu büyük Marmarisspor ailesine 
öncelikle ilgileri, sevgileri ve inançları için sonsuz 
teşekkürlerimi iletiyorum. Halkın takımıyız demek 
halkın takımı olmak demek değildir. Halkın bizim 
takımımız dediği takım halkın takımıdır. Biz bu 

halkın takımıyız. Biz halkız, onlarda takımın büyük 
bir parçası... Birlikte güzel günler göreceğiz. Bu 
Büyük ailemi çok seviyorum.

Son olarak eklemek istediğin bir şeyler 
var mı?

Öncelikle sana bu röportaj teklifin  ve verdiğin 
değer için teşekkür ediyorum. Seninle senede 
1-2 kere konuştuğumuz ama kalbimizin 
bir olduğu samimiyetimizi de seviyor, tek 
başına başardığın işler için tebrik ediyorum. 
Muğla'da amatör futbola kazandırdığın 
karşılıksız, gönülden misyon için herkes 
adına ben teşekkür ederim. Son olarak 
tekrar şehrimde olmak güzel. Bu güzel 
insanlarla bir arada olmak güzel. 4 
yıl sonra seninle hayal ettiğim yerde 
Marmarisspor forması ile tekrar  
''nasıl başardınız'' konulu bir röportaj 
yapmak dileğiyle. herkese saygılar 
ve teşekkürler. Efsane geri 
dönüyor.

10



FETHIYE’NIN DEVLERI

HEDEFTEN

ŞAŞMAZ
Türkiye Basketbo Ligi ekiplerinden Lokman 
Hekim Fethiye Belediyespor, oynadığı son 
karşılaşmada Merkezefendi Belediyespor'a 
106-88 yenilerek liderliği Petkimspor'a 
kaptırmıştı. 

Ligde oldukça iyi bir ritim yakaladıktan 
sonra koronavirüs önlemleri nedeniyle 
taraftarından yoksun çıktığı maçta yakın 
takipçisine yenilmekten kurtulamayan Fethiye 
Belediyespor, aynı puana sahip olduğu ancak 
averajla önünde bulunan Petkimspor'un 
ardından ikinci sırada yer alıyor.

''Alıştığımız bir ritim var''

Önlerinde çok zor maçlar olduğunu belirten 
Başanternör Alkım Ay, “Sadece yakınımızdaki 
rakiplere değil, tüm rakiplerimize saygı 
duymamız gerekiyor. Bizim bir düzenimiz, 
alıştığımız bir ritim var. Bunun dışına çıkınca 
bocalıyoruz. Normal sezon için 6 maçımız 
kaldı ve sezon başından beri olduğu gibi maç 
maç bakmaya devam edeceğiz'' dedi.

''Bu takımın lige renk katacağı kesin''

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 
Kulübünün II. Başkanı İzzet Durak, 
“Maçlara gerçek anlamda 7’den 70’e 
her yaş grubundan taraftarlar geliyor. Her 
maç tribünde yer alan Belediye Bando 
takımı seyircileri ve takımı coşturuyor. Maç 
kaçırmayan Belediye Başkanımız Alim 
Karaca tezahüratlara eşlik ediyor, Ciddi 
moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Pek 
çok takımın ortalama 300-500 seyirciye 
oynadığını düşünecek olursak, Fethiyelilerin 
basketbola gösterdikleri bu olağanüstü ilgi 
gerçekten her türlü takdire değer ve takım da 
bu ilginin karşılığını veriyor. Sezon sonunda 
doğrudan ya da play off oynayarak Basketbol 
Süper Ligi’ne çıkmamız halinde bu takımın 
lige renk katacağı kesin” diyerek Fethiye’de 
yaşayan basketbol heyecanını ilçede spor 
turizmine dönüşmesi için var güçleri ile 
çalıştıklarını ifade etti.

İstatistiklerde Neal damga vurdu

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un en 
çok süre alan ve skor katkısı yapan isim 24 
yaşındaki ABD'li oyun kurucusu Ercik Neal 
oldu. 

24 karşılaşmada 49041 dakika süre alan Erick, 
427 sayı ve 215 asist yaparak istatistiklerde 
öne çıktı. Genç basketbolcunun 52 sayısı 
dış atışlardan geldi. Aynı zamanda 46 top 
çalmayla da takımının en iyisi olmayı başardı. 
Erick Neal asist krallığını uzun süre lider 
götürürken, 3 asist farkla liderliği Balıkesirden 
Anthony Mack'e kaptırdı.
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THF Kadınlar Süper Lig ekiplerinden 
Yalıkavakspor, sezon başında zor şartlar altında 
katıldığı ligde muhteşem bir performans 
sergileyerek şampiyonluğun önemli adayları 
arasında kendine yer buldu.
 
Kulüp tarihinin en başarıılı sezonunu geçiren 
Yalıkavakspor, ligde oynadığı 16 karşılaşmada 
12 galibiyet elde etmeyi başardı. Ligde üst 
sıralarda yer alan ekiplere karşı 4 yenilgi alan 
''Denizin Kızları'', normal sezonu üçüncü 
sırada tamamladı.

Aynı zamanda Hentbol Kadınlar Türkiye 
Kupası'nda yarı finale kadar yükselen 
Yalıkavakspor, deplasman golü farkıyla 
elenmişti.  

Hedef Avrupa kupaları

Ligin sona ermesinden sonra yazılı bir 
açıklama yapan Yalıkavakspor Kulüp Başkanı 
Mehmet Esen, Avrupa hedeflerinin artarak 
sürdüğünü belirtti. 

Başkan Esen yaptığı açıklamada ''Sezon 
başında çok zor şartlarda lige katılan 
takımımız büyük bir özveri, azim ve çabayla 
play-offlara üçüncü sıradan girdi ve Mardin 
Büyükşehir Belediye Başakspor ile eşleşti.
Öncelikle bu gururu bize yaşatan Denizin 
Kızlarına, desteklerinden dolayı Bodrum 
Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ile 
belediye birimlerine ve tüm Sponsorlarımıza 
Sonsuz teşekkürler. Bodrum'da Avrupa Kupası 
hedefimizi kenetlenip ekip olarak çalışarak 
ulaşmaya inandık, başaracağız'' ifadelerini 
kullandı.

''Her play- off eşleşmesi zordur''

Deneyimli antrenör Kıvanç Özcan'ın 
liderliğinde parkede destansı bir mücadele 
ortaya koyan Denizin Kızları, Bodrum'da 
7'den 70'e herkese hentbolu sevdirdi.

Antrenör Kıvanç Özcan yaptığı açıklamada, 
”Sezonun başında hedeflerimiz doğrultusunda 

ilerlemeye devam ediyoruz. Toplam 24 maç 
yaptık ve özellikle son bir ayda Çarşamba 
ve Pazar olarak diğer takımlar gibi sahada 
mücadele verdik. Özellikle son maçlara 
doğru, performans düşüşümüz oldu, ama 
bunun normal olduğunu düşünüyorum.Çünkü 
bazı maçlara sadece bir antrenmanla çıktık. 
Takımımızda rotasyon azlığı, bazı oyunculara 
daha çok yük bindirdi. Tabi bunun sonucunda 
takım performansında inişli çıkışlı bir grafik 
çizdiğimiz görüldü. Şimdi play- off eşleşmeleri 
olacak, her play- off eşleşmesi zordur çünkü 
herkesin bir hedefi var. Yönetimimizin 
göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden, ayrıca 
sporcularımıza da şimdiye kadar gösterdikleri 
mücadeleden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Yalıkavakspor’un Avrupa aşkı

Play-off'ta rakip Mardin
Ligi 24 puanla üçüncü sırada 
tamamlayan Yalıkavakspor, 

play-off'ta Mardin Büyükşehir 
Başakspor ile eşleşti.
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Köyceğiz Belediyespor, Süper Lig’e doğru!

Hentbol Erkekler 1. Lig'de mücadele 
eden Köyceğiz Belediyespor, bu sezon 
ligde aldığı başarılı sonuçların ardından 
zirvedeki yerini koruyor. 

Antrenörlüğe Mehmet Deniz'in 
getirilmesinden bu yana yenilgi yüzü 
görmeyen Köyceğiz Belediyespor, tek 
yenilgisini ligin 2'nci haftasında aldı. 
 
Üst üste 8 galibiyet alan Köyceğiz 
Belediyespor, 32 puanla liderlik 
koltuğunda yer alıyor.
 
Hedeflerinin sürekli olarak Süper 
Lig olduklarını vurgulayan Köyceğiz 
Belediyespor'un başarılı antrenörü 
Mehmet Deniz'in sporcuları, saha 
içinde göstermiş oldukları etkili ve 
özverili performansla önümüzdeki sezon 
Süper Lig'de oynayacak. Köyceğiz 
Belediyespor'un matematiksel olarak 
Süper Lig'i garantilemek için oynayacağı 
son 4 maçta tek galibiyet alması yeterli 
olacak. 

Köyceğiz Belediyespor, ligde oynadıkları 
18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 
mağlubiyet aldı. 

Ligi ilk iki sırada bitiren ekipler doğrudan 
Süper Lig'e çıkacak. Lig'de Köyceğiz 32 
puanla lider, İstanbul Üniversitesispor 31 
puanla ikinci, Başkent Akademi ise 25 
puanla üçüncü sırada yer alıyor. 

İstikrar abidesi kaptan Behçet

Köyceğiz Belediyespor'un tecrübeli 
takım kaptanı Behçet Çimen bu sezonda 
sergilediği performansla takımın en golcü 
ismi olmayı başardı. Ligde oynadığı 17 
maçta 70 gol katkısı yapan tecrübeli 
orta oyun kurucu, geçtiğimiz 
sezonda da takımın en golcü 
ismi olmayı başarmıştı. 

           

Aynı zamanda Mehmet Ali 
Tekin'de 70 gole sahip bir 
diğer isim olurken, 
Burak Dağcı  58 gol 
kaydetti. 

Köyceğiz Belediyespor kalan dört haftada, 
iki puan alırsa averaj hesabı bile yapmadan 
34 puanla ilk iki içinde olacak ve adını 
Süper Lig'e yazdırmayı garantileyecek. 
İkinci sırada yer alan İstanbul ekibi de 
hanesine 3 puan yazdırması durumunda 
bir üst lige yükselecek. Büyük bir hentbol 
sürprizi yaşanmazsa, bu iki takım gelecek 
sezon Erkekler Süper Lig'de mücadele 
edecek. Köyceğiz Belediyespor'un Süper 
Lig'e yükselmesiyle birlikte hentbol Süper 
Lig temsilcimiz Yalıkavakspor ile birlikte 
ikiye yükselecek ve Muğla hentbolu altın 
sezonunu geçirecek. 
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Bodrum futbolunda koca bir ömür: 

Mustafa Topoğlu

24 Ağustos 1986 İzmir doğumlusun, her şeyden 
önce İzmir’de nasıl bir çocukluk geçirdin? 
Futbolla nasıl tanıştın ve ne zaman futbolcu 
olmaya karar verdin?
 
İzmir’de çok güzel bir çocukluk geçirdim. 
Anneannemler Bodrumlu olduğu için da-
yım M. Ali Türk, Turgutreisspor’da sağ 
bek oynuyordu. Bodrum’a geldiğimde hep 
dayımın maçlarını izlerdim. Futbol tutkum 
tam olarak o zaman başladı diyebilirim. 
 
TFF kayıtlarına göre ilk lisansını Aliağa 
Futbol Kulübü’nde almışsın ve bir yıl sonra 
Turgutreisspor’a transfer olmuşsun. Bodrum’a 
gelme nedenin neydi ve Turgutreisspor’da 
futbola nasıl başladın?
 
Aliağa Futbol Kulübü’nün adı benim za-
manımda Özyeşiltepe Spor Kulübü’ydü... 
Orada 1 yıl oynadım, sonra da ailevi se-
beplerden dolayı Bodrum’a döndük. Şahan 
Kaya hocam o zaman Turgutreisspor’un 
altyapısını çalıştırıyordu. Beni de önceden 
tanıyordu(dayımın maçlarını izlediğim za-
manlardan) İzmir’deki kulübüm lisansıma 
o zaman(2000 yılında) 350 TL para istedi. 
Turgutreisspor bunu karşılamadı. Şahan 
hocam sponsor bulup lisansımı aldı. Onun 
için ona çok minnettarım.
 
Ailende senden başka sporla ilgilenen 
birileri var mı? Sendeki yeteneği ilk kim 
keşfetti ve futbolcu olman için seni bir 
kulübün kapısından içeri soktu?
 
Ailede dayım ilgileniyordu. Bendeki ye-
teneği ortaokul beden öğretmenim Tayfun 
hocam keşfetti. Futbolcu olmam için çok 
baskı yaptı. İyiki de yapmış kariyerimde 
çok güzel anılar biriktirdim, futbol saye-
sinde çok güzel dostluklar kazandım. 
 
Futbolculuk kariyerinin tamamını Bodrum 
kulüplerinde geçirdiğini görüyoruz. Nasıl bir 
altyapı eğitimi aldın ve A Takım seviyesine ne 
zaman çıktın?
 
Ailem izin vermediği için futbolculuk ka-
riyerimi Bodrum’da geçirmek zorunda 
kaldım. Dışarıdan gelen teklifleri kabul et-
medim. Şahan hocam sayesinde çok güzel 
bir altyapı eğitimi aldım. 2002 yılında(16 
yaş) A takımda antrenmanlara çıktım. İlk 
resmî A takım maçıma da 2003 yılında 17 
yaşındayken çıktım.

Futbol kariyerinin başlarında kendi adına 
patlama yaşadığın ve adını duyurduğun maçı 
hatırlıyor musun? Ne zaman ve hangi maç?
 
2003 yılında A takımda  Dalyan’da oyuna 
girdiğimde 5 dakika içinde gol attım. O 
maçı kariyerimde önemli bir basamak ola-
rak gördüğümü söyleyebilirim. 
 

Bu zamana kadar yalnızca 4 kulüpte futbol 
oynamışsın. Bunlar; Turgutreisspor, Yalıkavakspor, 
Gümüşlükspor ve Göltürkbüküspor...Tamamı 
Bodrum kulüpleri; futbol kariyerinde neden 
Bodrum dışına çıkma gereği duymadın? 
 
Bu ligdeki hemen hemen hepsinden teklif 
aldım. Ailem izin vermediği için ilçe 
dışına çıkma gereği duymadım.

Bugüne kadar çalıştığın teknik adamlar 
arasında sende önemli bir iz bırakan isim veya 
isimler varmı? Çalıştığın kulüp başkanları 
arasında en iyi diyebileceğin bir isim var mı?

 Şahan Kaya ve Yalıkavakspor’da da Müj-

dat Ünal altyapımda çok emekleri vardır. 
A takımda ise Kamil Şener hocam, sağol-
sun. Aslında tek bir isim söyleyemem Tur-
gutreisspor’dan Mehmet Türk, Gümüş-
lükspor’dan Nejat İşler ve Cenk Özakın... 
Bu üç isimde benim için çok özel, sadece 
başkanlık değil futbolculara ağabeylik ve 
babalık yapıyorlar. 
 
Son bir yılda hem Turgutreisspor hem 
de Göltürkbüküspor ile şampiyonluk 
yaşadın. Şampiyonluklarda kritik gollere 
imza attın. Play-off finalinin uzatma 
dakikalarında Marmaris Gençlikspor’a karşı 
Göltürkbüküspor’u şampiyonluğa taşıyan golü 
kaydettin. Daha önce Gümüşlükspor forması 
altında da şampiyonluk yaşadığını biliyoruz. 
Peki kariyerinde tam olarak kaç şampiyonluk 
var?
 
Yanılmıyorsam kariyerimde 9 şampiyon-
luk yaşadım.

Futbol kariyerinde tahmini olarak kaç gol 
attın? Unutamadığın bir golün var mı?
 
Yıldız takımdan bugüne kadar 300’e yakın 
gol atmışımdır. 

Unutamadığım gol ise 2018 yılında Köy-
ceğiz Belediyespor ile Turgutreis’te oyna-
nan maçta skor 1-1 iken son dakikalarda 
attığım gol ile 2-1 yenmiştik. O maçı ve 
golü unutamıyorum. 
 

Kariyerinde en çok hangi oyunculardan 
etkilendin?
 
Kemal Savaşçı gerçekten özel bir yetenek, 
eskilerden söyelemek gerekirse Hakkı 
Aydoğan... 
 
Muğla futbolunda en beğendiğin golcü-
ler kimler?
 
Eskilerden Fatih Terlemez, Şahan Kaya 
şuan için ise Gümüşlükspor’dan İhtilal 
Durmuş ve Yeni Milasspor forması giyen 
Yusuf Asa

Muğla’nın amatör liglerinde seni en çok 
zorlayan savunma oyuncuları 
kimler?
 
Düğerek Güneşspor’dan İnan Kara-
bulut ile Milas Esnafspor forması giyen 
Hüseyin Karadeniz’i söyleyebilirim. Ger-
çekten fizik gücü üstün oyuncular, beni ol-
dukça zorlayan iki savunmacı
 
Bodrum’da nasıl bir hayatın var? Boş 
zamanlarında neler yaparsın? Hobile-
rin ve fobilerin neler?
 
Evliyim, dünya tatlısı bir oğlum var. 
Boş zamanlarımda da bahçemde 
ağaçlarım ve köpeklerimle 
uğraşmayı severim. 
Hobilerim halı saha maçı, 
hayvanlarım ve oğlumla 
vakit geçirmek. 

Fobilerim ise sabah antrenmanları...
Sabah antrenmanlarını hiç sevemedim.
 
Bir erkek çocuğun var. Golcü bir 
baba olarak oğluna ne gibi tavsiye-
lerde bulunuyorsun? İleride futbol-
cu olmasını ister misin?
 
Hayatımda en büyük hayalim, oğ-
lumun beni sahada futbol 
oynarken seyretmesinden sonra 
futbolu bırakmaktı. Babasını 
sahada mücadele ederken 
görmesi hayalimdi ve bunu 
gerçekleştirdim. Açıkçası 
oğluma tavsiyede bulunma-
ma gerek kalmadı. 

O da futbolu en az benim kadar çok sevi-
yor. Golcü olacağım diyor.

En büyük hayallerimden biri de aslında 
oğlumun önemli bir futbolcu olduğunu 
görmek.

Bizim unuttuğumuz senin eklemek iste-
diğin bir şey var mı?
 
Sizin aracılığınızla genç oyunculara birkaç 
tavsiye vermek istiyorum. Çok çalışsınlar, 
hayallerinden ve hedeflerinden bir an bile 
vazgeçmesinler. Sadece çalışmaya devam 
etsinler. Bulundukları yerden daha iyisi 
için mücadele etsinler. Size de çok teşek-
kür ediyorum.

Futbol hayatına 1999 yılında başlayan Mustafa Topoğlu, 21 yıllık kariyerinde 4 takımda 
forma giydi. Bu 21 yılda çok sayıda maça çıkan golcü futbolcu, 300’e yakın gol kaydetti. 
Kariyerine Bodrum’da başlayıp Bodrum’da son veren 34 yaşındaki golcü, Muğla’nın amatör 
liglerinde 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

 
Son olarak Bodrum Göltürkbüküspor forması giyen ve play-off finalininin uzatma 
dakikalarında attığı golle takımını Süper Amatör Lig’e taşıyan emektar golcü, futbolculuk 
kariyerini üst üste yaşadığı şampiyonluklarla noktaladı. Kariyerini geçtiğimiz haftalarda 
sonlandırdığını açıklayan Mustafa Topoğlu, futbolculuk yaşantısında bilinmeyenleri ve merak 
edilenleri 48spor’a anlattı.
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Muğla Süper Amatör Lig 2019-2020 sezonu-
nunda haftalardır liderlik koltuğunda oturan ve 
ligde yalnızca bir yenilgisi bulunan Gümüş-
lükspor, resmi olarak şampiyonluğunu ilan 
etmek için sabırsızlanıyor. 

1. Amatör Lig’de yaşadıkları şampiyonluğun 
ardından Süper Amatör Lig’e çıktığı ilk sezon 
şampiyonluğa oldukça yaklaşan ancak son haf-
tada şampiyonluğu Yeni Milasspor’a kaptıran 
Gümüşlükspor, bu sezon hedefine ulaşmak 
üzere...

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 
ertelenen ligler, sarı-siyahlı ekibin şampi-
yonluk hasretinin biraz daha uzattı. Bu sezon 
amatör liglerin tescil edilmesi durumunda Gü-
müşlükspor şampiyonluğunu resmi olarak ilan 
etmiş olacak. Liglerin kaldığı yerden devam 
etmesi durumunda ise Bodrum ekibinin ha-
nesine üç puan yazdırması ‘‘bir ihtimali daha 
olanların takımını’’ şampiyonluğa taşıyacak. 

Geçen sezonun izinden devam

Geride bıraktığımız sezonda Hüseyin Özte-
miz’in teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte 
yükselişe geçen Gümüşlük, bu sezonda da bu 
yükselişini sürdürdü ve ligin zirvesine yerleşti.

16 maç sonra yenilgi aldı

Ligi uzun süre namağlup götüren Gümüşlüks-
por, 16 maç sonra ilk yenilgisini Seydikemer 
Belediyespor’dan aldı.

Ligin en az gol yiyen ekibi

Gümüşlükspor, ligde oynadığı 17 maçta ka-
lesinde yalnızca 8 gol gördü. Sarı-siyahlılar, 
rakip filelere ise 30 gol attı.

Kulüp tarihinde ilk

Muğla 2. Amatör Lig ve 1. Amatör Lig’de 
şampiyonluk yaşayan Gümüşlükspor, Süper 
Amatör Lig’de tarihinde ilk kez şampiyon 
olacak.

Genç ve tecrübeliler bir arada

Genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan etkili 
bir kadroya sahip olan Gümüşlükspor, favori 
olarak başladığı sezonda beklentileri boşa 
çıkarmadı. 

Yönetim, teknik heyet ve futbolcularda önemli 
bir uyum yakalayan Bodrum ekibi, asıl hedefi 
olan Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek istiyor.

Tecrübeli isimlerden skor katkısı

Takımın tecrübeli isimleri Emrehan Tekbaş, 
Mehmet Sancak ve İhtilal Durmuş’un yanı 
sıra genç kanat oyuncusu Süleyman Can Özen 
attıkları kritik gollerle skor yükünü sırtlayan 
isimler olarak öne çıkıyor. 

Muhtemel rakip Yatağanspor

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de istediği 
bir sezon geçiremeyen Yatağanspor, bir diğer 
temsilcimiz Ortaca Belediyespor’un gerisinde 
kalarak play-out oynamaya yakın ekip olarak 
öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Turgutreisspor 
ile Ortaca Belediyespor arasında oynanan 
play-out maçında Turgutreisspor öne geçme-
sine rağmen normal süresi 2-2 biten maçın 
uzatma bölümünde Ortaca Belediyespor’a 3-2 
mağlup olarak BAL hedefine ulaşamamıştı.

Hüseyin Öztemiz farkı

Genç teknik adam Hüseyin Öztemiz, Gümüş-
lükspor’un başında çıktığı son iki sezonda 
oldukça yüksek bir galibiyet yüzdesi yakaladı. 

Gümüşlükspor taraflı tarafsız tüm futbolse-
verlerin alkışını toplarken, takımın başındaki 
Hüseyin Öztemiz’in performansının yanı sıra 
kişiliği, duruşu ve mütevazi yapısıyla ön plana 
çıkması dikkat çekiyor. 

Elindeki tecrübeli futbolcuları iyi kullanması 
ve taktik bilgisi, genç teknik adamın hanesine 
artı olarak yazılıyor. Takımdaki futbolcuların 
da sevdiği bir isim olan Öztemiz, Gümüş-
lükspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin 
ardından teknik adamlık kariyerinde ikinci 
şampiyonluğuna ulaşmış olacak. Genç teknik 
adam 2017-2018 sezonunda Yeni Milasspor’un 
başında şampiyonluk yaşamış, ancak Ortaca 
Belediyespor’a karşı oynanan play-out ma-
çında sahadan yenilgiyle ayrılarak Bölgesel 
Amatör Lig hedefine ulaşamamıştı. 

Teknik direktör Öztemiz, Gümüşlükspor’un 
başında BAL hedefine ulaşarak başarı hanesi-
ne bir yenisini daha eklemek istiyor.

 

Muğla Süper Amatör 
Lig’de muhteşem bir 

sezon geçiren Gümüşlükspor, 
yıllardır hayalini kurduğu Süper 

Amatör Lig şampiyonluğuna 
hiç olmadığı kadar yakın...

Üç sezon önce son haftada 
kaçırdıkları şampiyonluğa 

bu sezon ulaşmak üzereler. 
Liglerin ertelenmesiyle 
şampiyonluğunu ilan 

edemeyen Bodrum ekibi, 
liglerin devam etmesi 

durumunda oynayacağı ilk 
maçta 3 puan elde etmesi 

durumunda şampiyonluk ipini 
göğüsleyecek.

BIR IHTIMALI DAHA OLANLARIN TAKIMI

GÜMÜŞLÜKSPOR
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Yaşlanan bir futbol fana-
tiği, kendisine ve genç 
bir takipçisine çok farklı 
gelecekler vermek için 
uğraşıp dururken geçmi-
şinin gerçekliğiyle yüz-
leşir. 2020 İtalya yapımı 
dram türündeki Ultras 
filmini Francesco Lettieri 
yönetiyor.

PELE: Bir Efsanenin Doğuşu

Film, Brezilyalı efsanevi 
futbolcu Pêle’nin hayatı 
konu ediniyor. 1958 yılın-
da henüz 17 yaşında olan 
genç Pêle, adını futbol 
tarihine altın harflerle 
yazdıracaktır. 

Race / Rüzgarın Oğlu

Stephen Hopkins’in yö-
netmenliğini yaptığı Joe 
Shrapnel ve Anna Water-
house’un kaleme aldığı 
Race 1936 yılında Berlin 
Olimpik Oyunları’nda 4 
adet altın madalya kaza-
nan atlet Jesse Owens’ın 
hayatına odaklanıyor. 

Rush/ Zafere Hücum

Avusturyalı F1 yarışcısı 
Niki Lauda ve İngiliz raki-
bi James Hunt arasındaki 
dillere destan rekabeti 
konu alan film, Formu-
la 1’in altın döneminde, 
1970’lerde geçiyor. A 
Beautiful Mind filminin 
Oscar ödüllü yönetmeni 
Ron Howard’ın yönettiği 
filmin başrollerini Da-
niel Brühl ve Chris Hem-
sworth paylaşıyor.

Pawn Sacrifice / Şah Mat

Gerçek olaylardan uyar-
lanan filmde yenilmez 
Rus şampiyon Boris 
Spassky ile Amerikalı 
genç satranç oyuncusu 
Bobby Fischer’ın haftalar 
süren unutulmaz reka-
beti konu ediliyor. Reyk-
javik’de geçen hikayenin 
baş karakterlerine Liev 
Schreiber ve Tobey Ma-
guire ikilisi hayat veriyor.
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Muğlaspor’un iç saha maçlarını takip eden, stada gelen taraftarlar, futbolseverler 
bilir. Kapalı tribün bilet satış noktasının hemen önünde, köşede sözde Muğlaspor 
Store adında, ne işlevi olduğu meçhul bir yer var. Mağaza ya da dükkân demek 
istemiyorum, çünkü çok da alâkası görünmüyor. Maça gelenlerden ricam; 
üşenmeyin, sadece 1 dakikanızı ayırın ve bakın orası ne halde? İçinde ne var ne 
yok? Ben size söyleyeyim; Ağırlıklı olarak Bölgesel Amatör Ligi’nden 3. Lig’e 
çıkılan sezon hazırlanan şampiyonluk tişörtleri, birkaç parça atkı, başka bir şey 
yok. Zaten kapalı olan, aktif kullanılmayan bir noktada ürün olmasını beklemek 
de imkânsız zaten. Peki, kulüp ek gelir olması için ürün satışı ile ilgili bir plan 
projeye sahip mi? İlla bilinen büyük markalardan olmasına gerek yok. Yerel 
olarak tekstil işi ile uğraşan firmalar ile anlaşılıp ürünler çıkartılamaz mı? Ya da 
forma tedarikçisi firmadan taraftar ürünleri çıkartılamaz mı? Elbette bu işlerin 
maliyeti ve benzeri unsurları var. Bunu ne ölçüde karşılayıp karşılayamayacağını 
kulüp yönetimi daha iyi bilecektir.

En önemli sorunumuz stadımızın dolmaması (ki stadyum ile de söylenecek 
şeyler var ve bu da ayrı bir yazı konusu). Bunun sebeplerinden biri de 
yaratılamayan aidiyet hissiyatı. Sosyal medyada taraftar grubu üyelerinin 
ve hatta yakın zamanda başkanlık yapanların şehrin takımının tutulması, 
konusunda söylevleri olmuştu. İnsanlar, maça İstanbul takımlarının formaları 
ya da ekipmanları ile geliyor. Önce stada gelen insanların şehrin takımının 
forması, tişörtü, ceketi, atkısı, ve şapkası ile gelmesi, stadın rengârenk değil 
de yeşil-beyaz renklerin hâkimiyetinde olması gerekli... Esnafımız iş yerinde 
Muğlaspor logolu bardakları, anahtarlığı, takvimi, ajandası, kalemi gibi ürünleri 
kullanıp her gün binlerce insanın alışveriş yaptığı işletmelerinde şehrin takımı 
algısını vurgulaması gerekli... Esnaf dükkânını açarken, vatandaş evinin kapısını 
açarken Muğlaspor logolu anahtarlığını kullanmalı. Kullanmalı ki sadece maç 
günü değil haftanın her günü Muğlaspor’u görmeli, hissetmeli... En önemlisi 
bahsettiğimiz bu ürünlere, ekipmanlara rahat bir ulaşımı olmalı... İlk etapta tabii 
ki büyük bir mağaza, dükkân formatı beklemiyoruz ama en azından maç günleri 
o mekânın açık olması ya da stadyum içinde kurulacak satış standı ile ürün satışı 
yapılmalı... 

Zaman zaman Muğlaspor sevdalısı esnafın atkı vb. ürün yaptırıp, taraftar 
grubuna verdiğini biliyoruz. Ancak bu bir geçici çözüm bile olamaz. Bir deneyin 
bakın insanlar maç günü standı, mekânı ziyaret ediyor mu satış oluyor mu? 
Şimdiye kadar ne kazanıldı da ne kaybedilecek? Hem siz yapın bakalım... Sizin 
bu emeğinize, insanların Yeşil-Beyaz sevdasına sahip çıkışınıza nasıl reaksiyon 
verecekler onu da görelim. 

Muğla Süper Amatör Lig'in Bodrum temsilcilerinden Karaovaspor, 
ligin bitimine üç hafta kala matematiksel olarak lige veda etti. Bu 
sezon oynadıkları 19 karşılaşmada yalnızca tek galibiyet alabilen 
Karaovaspor, 4 puan topladı. Ligin 2'nci haftasından itibaren son 
sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, ligdeki tek galibiyetini 15'inci 
haftada Yeni Milasspor'u 3-0 mağlup ederek almıştı. 19 maçta 9 
gol atabilen Bodrum ekibi, kalesinde ise 65 gol gördü. İki sezondur 
Süper Amatör Lig'de mücadele eden Karaova, önümüzdeki sezon 
1. Amatör Lig'de mücadele edecek.




