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“Efsaneler Buluşuyor” sohbetlerinin üçüncü oturumunda TPFD Başkanı Hakan Ünsal ve 
Rıdvan Dilmen, katılımcıların sorularını yanıtladılar 

 

“GOAL! SERGİSİ,  
FUTBOL TARİHİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYOR” 

 
Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Sefada Entertainment işbirliğiyle futbola gönül verenlere 
harika anlar yaşatan GOAL! Sergisi, futbolun konuşulduğu “Efsaneler Buluşuyor” etkinliklerine 
devam ediyor. “Efsaneler Buluşuyor” sohbetlerinin 30 Nisan’da yapılan üçüncü oturumunun 
konukları, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal ve Türk futbolunun efsane 
isimlerinden Rıdvan Dilmen oldu. 5 Haziran’a kadar ziyarete açık olan GOAL! Sergisi’nin futbolun 
güzelliklerinin tarihsel bir geçidi olduğunu belirten Hakan Ünsal ve Rıdvan Dilmen, kariyerlerden 
önemli anları katılımcılarla paylaştı. Sohbet sırasında futbol gündemindeki önemli konular da 
konuşuldu. 

 
GOAL! Sergisi kapsamında yapılan, Türk futbolunun efsanelerini bir araya getiren sohbetlerin 

üçüncüsünde, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Hakan Ünsal ve 

Rıdvan Dilmen sporseverlerle bir araya geldi. 30 Nisan’da yapılan etkinliğin moderatörlüğünü 

ise spor radyoculuğunun en başarılı isimlerinden Mehmet Ayan üstlendi.  

Sohbetin başında GOAL! Sergisi ile ilgili görüşlerini paylaşan Rıdvan Dilmen ve Hakan Ünsal, 

futbol tarihinden önemli isimlerin objelerini bir arada görmekten heyecan duyduklarını 

belirttiler.  

“Sergiyi gezmek çok etkileyici” 

TPFD Başkanı Hakan Ünsal, sohbet sırasında GOAL! Sergisi ve Türk futboluyla ilgili şu 

açıklamaları yaptı: 

“GOAL! Sergisi, geçmişi günümüze taşıyan bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Türkiye 

Profesyonel Futbolcular Derneği olarak sergi yönetimiyle işbirliği içerisinde olmaktan çok 

memnunuz. Dernek olarak sergideki koleksiyona Tanju Çolak’ın Altın Ayakkabı Ödülü’yle 

katkı yaptık. Çocukluğumda idol olarak benimsediğim pek çok oyuncunun eşyaları burada 

sergileniyor. Ben bir savunma oyuncusuydum ama maçlardan önce hep gol atmayı hayal 

ederdim. Çünkü o günlerde hücum oyuncularını da çok yakından izlerdim. Örneğin beni çok 

etkileyen Zinedine Zidane, Diego Armando Maradona ve Lionel Messi gibi isimlerin formaları 

da burada. Tabii ki bu tip sergilerde Türk futbolcuların objeleri de gelecekte yer alacaktır. 

Bunun için TPFD olarak da çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar dernek başkanı olarak 

binden fazla futbolcuyla bire bir görüşerek sorunlarını dinledik. Onların ihtiyaçlarını tespit 

ettik. Bu açıdan kendilerine kariyer önerileri de yapıyoruz. Örneğin kendilerine sadece teknik 

direktörlük değil hakemlik yapmalarını da öneriyoruz. Buna sıcak bakan çok sayıda oyuncu da 
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var. Her kulüpten 1-2 oyuncu hakemlik yapmayı ciddi ciddi düşünüyor. Yapacağımız  

çalışmalarla hem aktif olarak futbol oynayan hem de futbolu bırakmış isimler için çalışmalar 

yürütmeye devam edeceğiz.” 

“Petr Cech’in Türkiye maçında giydiği eldivenler benim evimde” 

Kendisine yöneltilen “Türk futbolu nasıl gelişir” sorusunu “Saha dışı faktörleri 

düzeltebilirseniz, saha içerisindeki faktörler de kısa süre içerisinde düzelir. Futbolu 

yönetenlerin radikal kararlar alması ve sabırlı olmaları gerekir” şeklinde yanıtlayan Rıdvan 

Dilmen ise sohbet sırasında şu açıklamaları yaptı: 

“GOAL! Sergisi’ni üçüncü defa geziyorum. Hakan Ünsal’ın dediği gibi çok etkileyici ve gezmesi 

keyifli bir yer. Maradona ve Messi gibi hayatımda izlediğim en iyi futbolcuların objeleri de 

burada yer alıyor. Tabii ki Pele’nin de eşyaları burada ama ben onu izlemeye yetişemedim. 

İnşallah Türk futbolcuların eşyaları da bu tip uluslararası koleksiyonlarda daha fazla yer bulur. 

Eğer GOAL! Sergisi tekrar Türkiye’ye gelirse ben de evimdeki eşyaların sergilenmesini isterim. 

Örneğin Çek Cumhuriyeti kalecisi Petr Cech’in Euro 2008’deki Türkiye maçında giydiği eldiven 

benim evimde bulunuyor. Tabii ki ben sergide yer alan isimler kadar çok kupa kazanamadım. 

Çünkü sakatlıklarım nedeniyle kısa süren bir kariyerim oldu.”  

“Milli Takımımız büyük turnuvalara istikrarlı şekilde katılacaktır” 

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2016’da en 

zor gruba düştüğünü belirten Rıdvan Dilmen ve Hakan Ünsal, buna rağmen şansımızın çok 

yüksek olduğunu dile getirirken, yeni gelen jenerasyonla birlikte Millerin bundan sonraki 

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlara düzenli olarak katılacağını 

belirttiler.  

“Karşınıza Beşiktaşlı Rıdvan olarak çıkabilirdim” 

Rıdvan Dilmen, sorulan bir soruya verdiği yanıtta kariyerinin ilk dönemlerinde Beşiktaş’la 

anlaştığını fakat o dönem oynadığını Boluspor’un yönetimi ile Beşiktaş yönetiminin son anda 

anlaşamaması nedeniyle transferin gerçekleşmediğini belirtti. Dilmen “Eğer anlaşma sağlansa 

bugün karşınıza Beşiktaşlı Rıdvan olarak da çıkabilirdim” dedi. 

İki efsane isim, karşılaştıkları en önemli rakipleri de paylaştı. Hakan Ünsal Portekizli efsane 

Luis Figo’ya karşı oynamaktan büyük keyif aldığını ancak Brezilyalı Ronaldo’ya karşı oynarken 

takım olarak zorlandıklarını belirtirken, Rıdvan Dilmen ise Gordon Milne dönemindeki 

Beşiktaş’ın çok sistemli savunma yaptığını ve o dönemde Beşiktaş’a karşı oynarken çok 

zorlandığını dile getirdi.  

“En doğru tercih Fatih Terim olur” 

Kendisine yöneltilen “Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olmalı?” sorusuna ise Hakan 

Ünsal şu şekilde yanıt verdi: 
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“Medya organlarında en çok Fatih Terim ve Mircea Lucescu isimleri öne çıkarılıyor. Bana 

sorarsanız en doğru tercih Fatih Terim olur. Çünkü kulübün içerisinde bulunduğu durumda en 

iyi çözümleri bulacak kişi Fatih Hoca’dır. Ayrıca Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu, bir 

yenilenme seçimine gitmeli ve Florya’nın düzelmesini sağlamalıdır. Abdürrahim Albayrak da 

göreve getirilerek bu süreç hızlandırılabilir. Ancak dediğim gibi en başta Fatih Terim Hoca 

takımın başına getirilmelidir.” 

Hakan Ünsal, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak Türkiye’de futbolun 

kalkınmasına ve futbol insanlarının eğitimine yönelik yaptıkları çalışmaları da katılımcılarla 

paylaştı.   

Son oturumun konuğu Tanju Çolak 

Futbolseverlerin ücretsiz takip edebildiği “Efsaneler Buluşuyor” futbol sohbetlerinin 7 

Mayıs’ta yapılacak son oturumunda ise kazandığı Altın Ayakkabı Ödülü’yle dünya futbol 

tarihine ismini yazdıran Tanju Çolak konuk olacak. Tanju Çolak’ın Altın Ayakkabı Ödülü, 

GOAL! Sergisi’nde de yer alıyor. 

Futbol sohbetlerine katılmak ve efsanelere soru yöneltmek isteyen katılımcılar 
http://goal.zorlupsm.com/ adresinden kayıt yaptırabilirler. Sohbetlere katılacak olan 
futbolseverler, aynı zamanda GOAL! Sergisi’nin biletlerini yüzde 20 indirimli satın alma 
hakkına da sahip olacak.  
 

“Efsaneler Buluşuyor” Sohbet Toplantıları Programı:  

7 Mayıs Cumartesi         14:00     Tanju Çolak 
 

Zorlu Performans Sanatları Merkezi Hakkında - zorlucenterpsm.com 
 
İstanbul’un sanat platformu Zorlu Performans Sanatları Merkezi dünyaca ünlü gösterileri, grupları ve alanında en iyi sanatçıları sahnelerinde 
ağırlıyor. Broadway ve West End müzikallerinden dansa, poptan klasik müzik, opera ve caza pek çok alanda performans sanatlarına ev 
sahipliği yapıyor ve her tür sanat etkinliği için farklı olanaklar sunuyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde; 2,190 kişi kapasiteli 
zenginleştirilmiş akustik özelliğe sahip Ana Tiyatro ve 678 kişi kapasiteli doğal akustik özelliğiyle tasarlanan Drama Sahnesi’nin yanı sıra, bir 
senfoni orkestrasının kayıt alabileceği ‘karakutu’ tiyatro tarzında tasarlanan –110 kişi kapasiteli– Studio, bir galeri alanı ve sanat ile kendini 
ifade etmek isteyen herkese kapıları açık olan, son teknoloji ile donanımlı Şehir Sahnesi yer alıyor.  

   
 

Sefada Entertainment Hakkında            www.sefadaent.com 

Sefada Entertainment, 1997 yılından itibaren sanat ve eğlence sektörüne sayısız katkı sunan Selim Sefada tarafından Ocak 2016 tarihinde 
kuruldu. Sefada ve ekibi, yerli ve yabancı konserler, sergiler, performans sanatları, aile eğlencesi,açılış ve spor etkinlikleri, partiler ve road 
showlar başta olmak üzere Türkiye’de düzenlenen dünya çapındaki birçok organizasyona imza attı. 
 

Bilgi ve İletişim 

On İletişim 

İpek Özgüden Özen         Tel: (212) 291 18 48  ipek.ozguden@oniletisim.com 

Efkan Kula          Tel: (212) 291 18 48  efkan.kula@oniletisim.com 

Erdi Aydemir                  Tel: (212) 291 18 48  erdi.aydemir@oniletisim.com 
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