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Bülent Korkmaz ve Ümit Davala, GOAL! Sergisi’ndeki “Efsaneler Buluşuyor” Futbol
Sohbeti’nde futbolseverlerle buluştu

“GOAL! SERGİSİ İLE FUTBOL OYNADIĞIMIZ GÜNLERİN
HEYECANINI YENİDEN YAŞADIK”
Sefada Entertainment ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliğiyle futbolseverlere
tarih dolu günler yaşatan GOAL! Sergisi, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin
katkılarıyla 9 Nisan Cumartesi günü düzenlenen “Efsaneler Buluşuyor” etkinliğinde, Bülent
Korkmaz ve Ümit Davala’ya ev sahipliği yaptı. GOAL! Sergisi’ni ziyaretleri sırasında
futbolculuk günlerine geri döndüklerini belirten Korkmaz ve Davala, tüm sporseverlerin
GOAL! Sergisi’ni mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini ifade ettiler.
Başarılı gazeteci ve sunucu Başak Koç’un moderatörlüğünü üstlendiği “Efsaneler Buluşuyor”
etkinliğinde, futbol tarihimizin en büyük başarılarında imzaları olan TPFD Yönetim Kurulu
üyeleri Ümit Davala ve Bülent Korkmaz, futbolseverlerle deneyimlerini ve anılarını
paylaşırken, katılımcıların sorularını da yanıtladı.
“Gelecekte yıldız futbolcu olmak isteyen gençler, GOAL! Sergisi’ni ziyaret etmeli”
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Korkmaz, GOAL!
Sergisi’ndeki futbol sohbetinde hem sergi hem de Türk futboluyla ilgili şu açıklamalarda
bulundu:
“Hayatımda ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir futbol sergisinde bulundum.. Gelecekte yıldız
futbolcu olmak isteyen gençler ve futbolu seven herkes GOAL! Sergisi’ni ziyaret etmeli.
Sergiyi gezerken futbol oynadığım günlere geri döndüm. Ayrıca 2000 yılındaki Süper Kupa
maçında giydiğim formayı burada görmek, çok sayıda efsaneyle birlikte aynı sergide yer
almak beni çok gururlandırdı. Çocukluk dönemimde benim için efsane bir oyuncu olan Franco
Baresi’nin forması ve eşyalarını da sergide görme fırsatım oldu. Böyle bir sergide yer almak
ve efsaneler arasına girebilmek için büyük fedakarlıklarda bulunmanız ve karakter
göstermeniz gerekiyor. Biz de Galatasaray ve Milli Takımla başarı yakaladığımız dönemlerde
pek çok özveride bulunduk. UEFA Kupası’nı kazandığımız Arsenal karşılaşmasından önce pek
çok arkadaşımız sakattı ama sahaya çıkma azmini gösterdiler. Bu nedenle yıldız futbolcu
olmak ve GOAL! Sergisi’ndeki efsaneler arasında bulunmak isteyen her genç çok sıkı
çalışmalı.
“Sergiyi tabletlerle gezerken hiçbir detayı ve görüntüyü kaçırmıyorsunuz”
“Efsaneler Buluşuyor” Futbol Sohbeti’nde yer alan diğer konuşmacı Ümit Davala ise GOAL!
Sergisi’ni tabletlerle gezmenin önemine değinerek, bu sayede futbolseverlerin hiçbir detay
veya görüntüyü kaçırmadıklarını söyledi. Davala, görüşlerini şu şekilde dile getirdi:
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“GOAL! Sergisi’nde adı geçen çoğu oyuncuyla sahada rakip olarak karşılaşmıştık. Eski günlere
dönmek güzel bir duyguydu. Bildiğiniz gibi ben ilk futbol eğitimimi Almanya’da aldım.
Almanya’da takımlar altyapı oyuncularını sık sık bu tip futbol merkezlerine götürerek onların
daha da fazla motive olmalarını sağlıyor. Ama Bülent Korkmaz’ın dediği gibi Avrupa’da da bu
kadar kapsamlı bir futbol sergisiyle karşılaşmadım. En çok geçtiğimiz ay vefat eden Johann
Cruyff’un formasının yer aldığı bölümden etkilendim. Çünkü İstanbulspor’da oynadığım
dönemde teknik direktörümüz Leo Beenhakker, oyun stili açısından beni Johann Cruyff’a
benzetirdi. Çocukluk dönemimde izlemekten en çok keyif aldığım oyuncular arasında kendisi
de yer alıyordu. Futbolu seven herkes, GOAL! Sergisi’ndeki Johann Cruyff bölümünü özellikle
ziyaret etmeli.”
“Milli Takımımız Euro 2016’da başarılı olacaktır”
Futbol sohbetinde katılımcıların futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerleriyle ilgili sorularını
cevaplandıran Ümit Davala ve Bülent Korkmaz, Milli Takımımızın Fransa’da düzenlenecek
olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılı olacağına inandıklarını da belirttiler. Gerek
Fatih Terim gerekse kaptan Arda Turan’ın inançlarının bu başarı için çok önemli olduğunu
dile getiren efsane futbolcular, Arda Turan’ın takım kaptanı olmasının da ülke futbolumuz
için büyük bir şans olduğunu belirttiler.
“Türk futbolunun ihtiyaçlarını saptayarak projeler üretiyoruz”
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin Yönetim Kurulu üyeleri olan Korkmaz ve Davala,
dernek olarak Türk futbolunun eksikliklerini tespit etmek için futbolun tüm paydaşlarıyla
görüştüklerini ve bu doğrultuda projeler geliştirdiklerini belirttiler. Bülent Korkmaz, 20152016 sezonu öncesinde kulüplerle sözleşmesi bulunmayan futbolcular için yaz aylarında Milli
Takımımızın Riva Tesisleri’nde kamp düzenlediklerini belirtirken Ümit Davala da şu an aktif
olarak futbol oynayan ya da geçmişte profesyonel futbolculuk yapmış tüm isimleri, TPFD’ye
üye olmaya çağırdı.
“Futboldan gelen kişiler yöneticilik ve danışmanlık yapmalı”
Türk futboluyla ilgili sorunlara değinen efsane isimler, geçmişte profesyonel futbolculuk
yapmış kişilerin yöneticilik ya da kulüp yönetim kurullarına danışmanlık yapmaları gerektiğini
belirtirken bu sayede Türk futbolundaki çok sayıda problemin çözüleceğini belirttiler.
16 Nisan’da Tümer Metin ve Uğur Boral konuk olacak
Futbolseverlerin ücretsiz takip edebildiği “Efsaneler Buluşuyor” Futbol Sohbetleri’nin 16
Nisan Cumartesi günü yapılacak seansında ise Milli Takımımız ile 2008 Avrupa Futbol
Şampiyonası’nda yarı final oynayan ve kulüp takımlarında çok büyük başarılar kazanan
Tümer Metin ve Uğur Boral futbolseverlerle bir araya gelecek.
Sohbetlere
katılım
kişi
sayısı
ile
sınırlı
olacağından
futbolseverlerden
http://goal.zorlupsm.com/ sitesine kayıt yaptırmaları talep ediliyor. Etkinliklere katılacak
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olan futbolseverler, aynı zamanda GOAL! Sergisi’nin biletlerini yüzde 20 indirimli satın alma
hakkına da sahip olacak.
“Efsaneler Buluşuyor” Sohbet Toplantıları Programı:
16 Nisan Cumartesi
30 Nisan Cumartesi
7 Mayıs Cumartesi

14:00 Tümer Metin-Uğur Boral
14:00 Hakan Ünsal-Alpay Özalan
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.
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