KURUCULAR
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, yönetim kurulu ve çalışanları
olarak 2015-1018 dönemleri arasında kurulduğu günden bu yana en çok
proje geliştirdiği ve atılım yaptığı dönemini yaşamaktadır. Derneğimiz,
üyelerimizin destekleri sayesinde kamuoyu tarafından bilinirliğini arttırmış ve
beklentilerin karşılığını verecek çalışmaların altına imza atmayı başarmıştır.
Derneğimiz 1992 yılında profesyonel futbolculuk yaşantısını meslek
olarak sürdüren tüm futbolcuların haklarını savunmak, Türkiye Futbol
Federasyonu nezdinde faal veya emekli tüm profesyonel futbolcuların
temsilini gerçekleştirmek, Türkiye topraklarında futbolcunun olduğu her
alanda çalışmaları hayata geçirmek için kurulmuştur.
Görevimiz, futbolcuların ihtiyaçlarını, beklentilerini, isteklerini, sorularını,
sorunlarını, dileklerini dinlemek ve hepsinden önemlisi haklarını savunmaya
çalışmaktadır.
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NELER YAPTIK ?
1. REFERANS BEDELİ ARTTIRIMI
Dernek yönetim kurulu olarak görev dağılımı yapıldıktan sonra ilk iş
derneğin gelirini arttırmak oldu. Dernek olarak tüm ihtiyaçlara cevap
verebilmek için yaptığımız gelir arttırma çalışmalarımız bu anlamda olumlu
sonuç verdi. Yönetime gelmeden önceki dernek gelirimiz çok cüzzi ve idare
edilemez halde iken, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu ile
yaptığımız görüşmeler sonucunda ciddi rakamlara gelmiş bulunuyoruz.
Gelirin arttırılmasının ardından tüm icraatların gerçekleşmesi daha kolay
hale geldi. Burada TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu
üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'na teşekkürlerimizi sunarız.
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2. KURUMSAL KİMLİK KAZANDIRILMASI

3. KAPTANLAR KONSEYİ

Yönetime geldikten sonra yaptığımız en önemli işlerden birisi de
derneğe kurumsal kimlik kazandırmak olmuştur. Kısa, orta ve uzun vadeli
planlamalar yaparak buna uygun hareket ederken derneğin etkisini
arttırmak adına web sitesini ve sosyal medya hesaplarını tekrar düzenledik.
Dernek icraatlarının yanı sıra yine veteran veya faal tüm oyunculara ve tüm
kamuoyuna dernek çalışmalarının duyurulması sağlanmıştır. Ayrıca bu
yayın organlarımızda futbolu, futbolcuyu ilgilendiren bir çok makale ve
yazının yayınlanması ve kamuoyuna ulaşması sağlanmıştır.

Profesyonel liglerde en çok sorunun yaşandığı ve haksızlıkların yapıldığı
3. Lig’deki kaptanlarımız ile bir araya geldik ve Kaptanlar Konseyi
düzenledik. Hem onları dinledik hemde neler yapacağımızı anlattık. Bu
sayede direkt iletişimi Kaptanlar üzerinden başlattık.
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4. SEZON BAŞI KAMPI

5. TAKIM ZİYARETLERİ

Gelir arttırımını yaptıktan sonra yaptığımız ilk iş ise, Türkiye'de ilk defa
sözleşmesi olmayan ve takım bulamamış futbolcu kardeşlerimizin en önemli
dönemleri olan sezon başını antrenmansız geçirmemeleri için birinci sınıf bir
kamp organize ettik. TFF Riva Tesisleri'nde 5 yıldızlı otel konforunda ve en
kaliteli sahalarda profesyonel bir ekiple çok iyi bir sezon başı kampı
gerçekleştirdik. Teknik ekip olarak da Bülent Korkmaz, Alpay Özalan, Soner
Tolungüç, gibi önemli isimler bu kamplarda görev aldılar. Bu sezon başı
kampını her yıl sezon başı ve devre arasında gerçekleştirmek en büyük
isteğimiz. Böylelikle hem futbolcuları hazır tutmak hemde hazır oyuncu
ihtiyacı olan kulüp ve teknik adamlara da yardımcı olmak istiyoruz.

Derneğin bilinirliğini ve futbolcular nezdinde ki etkisini arttırmak
amacıyla yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile beraber 55'in üzerinde
kulüp, 1500'ün üzerinde futbolcu ile bir araya geldik. Çok faydalı olan bu
görüşmelerde futbolcuların derneğimizden haberdar olmadığını ve böyle
bir derneğin varlığına da çok ihtiyaçları olduğunu gördük. Oyuncular ile
yaptığımız birebir iletişim faydasını göstererek derneğe üye olmayı
hızlandırmıştır. Bu ziyaretler çerçevesinde derneğimiz futbolcuların
sorunlarını direkt futbolcuların ağzından dinleyerek değerlendirmiş ve bu
sorunların giderilmesi için çalışmalar yapıp raporlar çıkartmıştır.
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6. FUTBOLUN YÖNETİCİLERİNE ZİYARET

7. FIFPRO ÜYELİK GÖRÜŞMELERİ

Dernek yönetim kurulu futbolcuları ziyaretlerinin yanında futbolun
yöneticileri ile de bir araya gelmiştir. Bu ziyaretler içerisinde Spordan
Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Çağatay Kılıç, Spor Genel Müdürü Sayın
Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim, Süper Lig
Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve futbol kamuoyunun bir
çok önemli ismiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunulmuş ve
birlikte çalışma isteğini ortaya koymuştur.

Derneğimiz, Profesyonel Futbolcuların dünya çapındaki çatı birliği olan
FIFPro'ya üyelik konusunda görüşmeler gerçekleştirmiştir. FIFPro bir çatı
kuruluştur ve UEFA ile FIFA nezdinde karşılığı olan bir birliktir. Üye olursak bize
de güç katacağını inanıyoruz. FIFPro ‘nun yurt dışı toplantılarının yanı sıra
İtalya, İngiltere, Almanya ve daha bir çok yurt dışı Profesyonel Futbolcu
Derneklerinin desteğini almak üzere ziyaretler gerçekleştirdik ve
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

2015

İtalya AIC Ziyareti

Almanya VDV Ziyareti

FIFPro Ziyareti

İngiltere PFA Ziyareti

Dönemin T.C. Gençlik Ve Spor Bakanı Çağatay KILIÇ

2015

Spor Genel Müdürü Mehmet BAYKAN
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8. ALT LİGLERDEKİ ASKERLİK SORUNU MECLİSTE

9. ÜCRETSİZ AVUKAT VE HUKUK DESTEĞİ

Derneğimiz, 3. Ligde oynayan futbolcu kardeşlerimizin “en büyük
sorunumuz” olarak nitelendirdiği askerlik görevlerini Süper Lig, 1. Lig ve 2.
Lig'deki gibi tecil ettirememe sorununu yıllardır yaşamaktadır. Bu konunun
bir sorun halinden çıkarılıp 3. Lig'deki arkadaşlarımızın da diğer liglerdeki bu
statüye sahip olabilmeleri için konuyu Milli Savunma Bakanlığı'na ziyaret
gerçekleştirerek gündeme getirdik. Daha sonra değerli Milletvekilimiz Sayın
Saffet Sancaklı ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın
destekleri ile TBMM'ye taşıdık. Konunun çözümü için çalışmalarımızı olumlu
yönde devam ettiğini mutlulukla belirtmek isteriz.

Derneğimiz Türkiye'deki futbolun kanayan yaralarından belki de en
büyüğü olan futbolcuların hukuki haklarını savunma anlamında önemli bir
çalışmayı başlatmıştır. Bu çalışmada profesyonel meslekleri içerisinde
futbolcuların yaşayacakları sorunlarda hukuki destek konusunda maddi
yükü tamamen derneğe ait olacak şekilde futbolculara "Ücretsiz avukatlık
hizmeti" sunmaya başlamıştır. Özellikle 2. ve 3. Lig'de oynayan
arkadaşlarımızın yaşadıkları haksızlıklara karşı derneğimiz tamamen ücretsiz
avukatlık hizmetleri vererek haklarını savunmalarını sağlamıştır. Bugün
profesyonel liglerde oynayan herhangi bir oyucu talep ettiği taktirde ister
sözleşme imzalama döneminde isterse sözleşmesinde bulunan alacaklarını
alamamaları konusunda derneğimiz avukatları ile iletişime
geçebilmektedir. Son 1 yılda ciddi sayıda arkadaşımız bu hizmetten
faydalanmıştır.
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10. ÖZEL MARKA ANLAŞMALARI

11. ÜYELİK KİTLERİ, HEDİYELER

Derneğin üyelerine katkı sağlamak amacıyla eğitim, sağlık, turizm
alanında önemli markalarla anlaşmalar yapılmıştır. Sağlık sektöründe
Acıbadem Hastaneleri ve Medical Park-Liv Hospital grubu, Eğitim
sektöründe Mektebim Okulları ile Doğa Koleji ile anlaşma yaptık. Bu sayede
üyelerimiz sağlık ve eğitim konusunda destek verdik vermeye devam
ediyoruz.

Profesyonel Futbolcular Derneği olarak futbolculara kendilerini özel
hissettirecek hediyeler içeren üyelik kiti hazırladık. Futbolculuk mesleğini
icra ederken yardımını alacakları kitap gönderdik. Düzenlenen bu üyelik
kitleri sayesinde futbolcular dernek ile birebir iletişime geçme şansı yakaladı
ve üye sayımız arttı.
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12. YARDIMLAR
Derneğimiz, kuruluş amaçlarından biri olan futbolcu ağabeylerini
kardeşlerini unutmadan gerçekleştirdiği yardımlar ve kampanyaları ile
üzerine düşen görevi yapmaya çalışmaktadır. Bu anlamda profesyonel
futbolcu vasfında olan, dernek üyesi olup olmamasına bakmaksızın
gerçekleştirdiğimiz yardımlar sayesinde ihtiyaç sahiplerine her anlamda
ilaç olmayı amaçlamıştır. Bu yardımlar da ayni yardım, sağlık cihazı yardımı,
kira yardımı, tedavi, emeklilik, ilaç, ameliyat gibi ana başlıklar altında
toplanabilir. Yardım yaptığımız insanlar içerisinde, hapse girme ihtimali
olan, ciddi rahatsızlığı olan, felçli durumda olan ve mali durumu kötü olan
ağabeylerimiz ve arkadaşlarımız bulunmaktaydı.

13. FUTBOLCUYA ŞİDDETE KARŞI PANKART
SON 2 YILDA, 25 YILLIK TARİHİMİZİN
EN YÜKSEK MADDİ YARDIM MİKTARINA ULAŞTIK

AMELİYAT-TEDAVİ-İLAÇ YARDIMI

247.200
EĞİTİM YARDIMI

DÜZENLİ YARDIM

77.300

340.900

1.006.032

Futbol kamuoyunun ve futbolcu kardeşlerimizin en çok şikayet ettiği
konulardan birisi olan futbolda şiddet konusunda TFF ile yaptığımız
görüşmeler sonucunda Süper Lig'de 24. Haftaya denk gelen 10 Mart 2017
haftasında Türkiye profesyonel liglerinde oynanan tüm maçlara ”Öfkeyle
değil, saygıyla güzeldir futbol” pankartı ile çıktık. Futbolcu kardeşlerimizin
kendilerine yapılan şiddete karşı demokratik tepkisini göstermesi ve seslerini
duyurabilmeleri açısından bu çalışma da önemliydi.
Teknik Direktörlerimizden Sergen Yalçın, Bülent Uygun, Abdullah Avcı,
futbolcularımızdan Emre Belözoğlu, Yalçın Ayhan, Eren Albayrak, Umut
Bulut, Hakan Aslantaş, Samuel Eto, Selçuk İnan ve Mehmet Topal’ a, bu
çalışmaya katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

TOPLAM ÖDENEN MİKTAR
(NİSAN 2018 İTİBARI İLE)

ACİL İHTİYAÇ YARDIMI

ADLİ SORUN YARDIMI
(Haciz, Hapis, Kredi, Borç Ödeme)

231.163

109.469
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14. ÖDÜL TÖRENİ
PFD Yılın En'leri ödül törenini düzenledik. Futbolcuların medya ve
taraftar tarafından ödüllendirdiği organizasyonlar daha önceden yapıldı.
Ancak PFD Yılın En'leri ödül töreni ile, futbolcuların kendi meslektaşları
tarafından takdir edildiği bir organizasyon yaptık.
Eksiklerimiz elbette vardı ama kısa sürede planlanmış olması ve ilk
olması açısından önemliydi.
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15. RÖPORTAJLAR VE SÖYLEŞİLER

16. DÖRT BÜYÜKLER SALON TURNUVASI

TPFD sosyal medya ve web sitemiz aracılığı ile hem genç futbolcu
kardeşlerimizin feyiz alabilecekleri, hem de Türk futbolunun içindeki
isimlerden önemli tespitlerin yer aldığı röportajlarımız büyük ilgi çekti. Aynı
zamanda TPFD Yönetim Kurulu Üyelerimiz çeşitli mecralarda düzenlenen
söyleşilerde hem derneğimiz, hem projelerimiz hakkında bilgilendirmeler
yaptı.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak, TV8 Acun Medya ortak
projesi ile büyük ilgi çeken bir organizasyona imza attık. Beşiktaş,
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un veteran futbolcularının yer
aldığı 4'lü turnuva organizasyonu ile bir çok ilkleri başardık. Maçların özel
olarak hazırlanan bir salonda ve ulusal kanaldan canlı olarak yayınlanması
da ilklerin yaşanması açısından oldukça önemliydi.
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18. TPFD ALTIN TOP ÖDÜL PROJESİNİ HAYATA
GEÇİRDİK
17. TÜRKİYE OLARAK İLK DEFA FIFA FIFPRO WORLD 11
OYLAMASINA KATILDIK
FIFA ve FIFPro tarafından ortak düzenlenen ve futbolcuların kendi
meslektaşlarını oylaması ile ayrı bir öneme sahip olan World 11 (Dünyada
Yılın 11'i) oylamasına Türkiye olarak ilk kez katıldı. Türkiye'nin 7 bölgesinden
toplam 36 takım kampını ziyaret ederek 778 oy kullandırarak World 11'in
belirlenmesinde önemli bir katkımız olduğunu ve bu katkımızın her yıl devam
edeceğini belirtmek isteriz.

20

2016-2017 sezon sonu itibarı ile Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'i
gol kralı olarak tamamlayan futbolcu kardeşlerimizi TPFD Altın Top ödülü ile
onurlandırdık. Gol krallığı ünvanının büyümesi ve bu alandaki rekabetin
zirve yapması amacıyla organize ettiğimiz bu ödülleri ilk sahiplerine
ulaştırdık. Bu ödül ile futbolcu kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını
almalarını, özellikle alt liglerdeki gol krallarının değerlerini arttırmayı
hedefledik.
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19. MEHMETÇİKLERİMİZİ ZİYARET ETTİK
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak Suriye'nin Afrin
bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu'nu kahramanca icra
eden vatanımızın bekçileri Mehmetçiklerimiz ile bir araya gelmek amacıyla
Gaziantep ve Kilis'teki askeri birliklerimize ziyaret gerçekleştirdik.
Başkanımız Hakan Ünsal ve TPFD Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Tolunay
Kafkas, Bülent Korkmaz ve Ergün Penbe'nin bulunduğu kafilemizde dernek
üyesi eski futbolcu arkadaşlarımızdan Faruk Atalay, İbrahim Toraman,
Ayhan Akman, Emre Aşık, Hasan Kabze, Ali Tandoğan ve Mert Korkmaz ‘da
yer aldı.
Gaziantep'ten başlayan ve sırasıyla Kilis Çalık Camii, Kilis Valiliği, Kilis İl
Jandarma Komutanlığı'nda askerlerimiz ile birlikte öğle yemeği, Kocabeyli
Karakolu ziyareti ve Hassa sınırındaki askerlerimiz ile bir araya gelme şansına
eriştik.
Zeytin Dalı Operasyonu'nda görevli askerlerimiz ile bir araya geldiğimiz
ziyaretimizde halkımızın ve esnafımızın ilgisine teşekkür ederiz. Ayrıca, Vatan
için bayrak için canını hiçe sayarak görev yapan Mehmetciklerimize ve
komutanlarımıza birkez daha minnetimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.
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20. DOĞU VE GÜNEYDOĞU FUTBOLU GELİŞTİRME
PROJESİ
Derneğimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gençlerimizin
ve bölge halkında futbola yönlenerek sporla kucaklaşacağı bir proje
hazırladı.
Doğu ve Güneydoğu Futbolu Geliştirme Projesi, kısaca profesyonel
kulübü olmayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde
popülasyonu ve potansiyeli yüksek il ve ilçelere profesyonel nitelikte futbol
kulübü kazandırmayı hedeflemektedir.
Bu proje sayesinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerimizde, futbola ve spora olan ilginin arttırılması amaçlanmaktadır.
Şehirlere, ilçelere hatta köylere kadar futbol ve spor sevgisini aşılayarak
gençlerimize spor yapma alışkanlıkları kazandırmak en büyük isteğimizdir.
Ayrıca, futbolumuzun marka değerini yükseltmek ve kulüplerimizin maddi
kaynaklarını geliştirmek hedeflenmektedir.
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21. TFF TV PROJESİ
Bir futbolcu için maçının canlı yayınlanıyor olmasının önemi hepimizin
bildiği bir konu. 2. ve 3. Lig'deki kardeşlerimizin ne yazık ki böyle bir şansı yok.
Bu sorunu gidermek amacı ile TFF TV adı altında bir proje geliştirerek 2. ve 3.
Lig'de oynanan maçların yayınlanması ile ilgili teklif yaptık. Bu projeyi de
TFF'ye sunduk. Beklentimiz, önümüzdeki yıl Spor Toto 2 ve 3. Lig'deki futbolcu
kardeşlerimizin maçlarının canlı yayınlanmasıdır. Projenin altyapı
çalışmaları yapılarak Türkiye Futbol Federasyonuna, ilgili kulüpler birliğine,
basına ve tüm futbol paydaşlarına projenin detaylarını yayınlayarak büyük
takdir toplamıştır.
Burada amacımız herhangi bir kar amacı gütmek değil, alt liglerin canlı
yayınlarının yapılması gerektiğini gündeme getirmektir. Bu çalışma
sayesinde TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in canlı yayınlarının gerçekleşmesi için
gerekli olan maddi manevi tüm tabloları ortaya koymuş ve bu proje
futbolcu kardeşlerimiz ve kamuoyu tarafından olumlu bulunmuştur. Bugüne
kadar gerçekleştirilemeyen bu proje gerçekleşirse Türk futboluna ciddi
katkısı olacağını düşünüyoruz.
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1. MAÇLARIN CANLI YAYINLANMASI

2. KENDİMİZE AİT YER VE SPOR TESİSİ

TPFD olarak önümüzdeki dönemde gerçekleşmesini istediğimiz en
önemli konulardan birisi TFF 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlarının
gerçekleşmesi olacak. Bizler, alt ligler olarak bilinen liglerde oynanan
maçlarda yaşanan sıkıntıların, ilgi eksikliğinin, şehir takımlarının sayısının
giderek azalmasının, hakem kararlarının, PFDK'ya giden dosyaların büyük
çoğunluğunun canlı yayınlar olduğunda yaşanmayacağını düşünüyoruz.
Bununla ilgili yaptığımız çalışmaları 'Neler yaptık' bölümünde TFF TV Projesi ile
aktarmıştık. Bu proje ışığında veya herhangi bir proje ile alt lig maçlarının
canlı yayınlanabileceğine yürekten inanıyoruz ve yapılacak her türlü
çalışmayı da destekleyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Derneğin üyelerini ağırlayacak büyüklükte kendine ait bir ofisi ve
üyelerin faydalanabileceği spor tesisleri bulunmamaktadır. Bu konunun
önemini biliyoruz ve konuyla ilgili gerekli görüşmelerin devam ettiğini de
belirtmek isteriz.

Anasayfa

Günün Maçları

SatIn Al

SatIn Al
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3. FIFPRO'YA TAM ÜYELİK
Derneğimiz, Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro'ya tam üyelik
ile ilgili görüşmelerini tamamlamak istiyor. Şu anda tam üyelik adayı
konumunda olan TPFD'nin FIFPro üyeliğini tamamlayarak bu çatının altında
gücüne güç katacağına inanıyoruz. Konuyla ilgili FIFPro'da etkin ülkelerle
görüşmelerimizin olumlu şekilde devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ayrıca yakın zamanda FIFPro'nun üst düzey yetkililerini Türkiye'de
ağırlayacağımızı da şimdiden duyurmak isteriz.

HEDEF VE PLANLARIMIZ
5. SEZON BAŞI VE DEVRE ARASI KAMP
DÜZENLENMESİ
Her sezon başı ve devre arasında kulüpleri olmayan futbolcuların
faydalanması için kamp çalışmaları organize etmeyi planlıyoruz. Daha
önceden gerçekleştirdiğimiz kamp çalışmaları önümüzdeki futbol
sezonunun başında ve devre arasında da gerçekleştirmeyi gönülden
istiyoruz.

4. TEMSİLCİLİKLER AÇILMASI
Derneğimizin bu görev dönemi içerisinde faaliyete geçirmeyi
planladığı çalışmalardan birisi de temsilciler. İstanbul'da ve dışında farklı
şehirlerde konumlandırılacak temsilciler sayesinde Profesyonel Futbolcular
Derneği ülkenin her noktasında futbolcularla iletişimi daha hızlı hale
getirmeyi planlamaktadır.
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6. AYIN VE YILIN FUTBOLCUSU ÖDÜLLERİ

7. YURTİÇİ VE YURTDIŞI ZİYARETLER

Derneğimiz tüm futbol sezonlarının sonunda PFD Yılın En'leri ödül törenini
tertip etmeyi planlamaktadır. Futbolcuların belirlediği adaylar arasından
seçilecek futbolculara özel ödülleri takdim edilecektir.

Göreve başladığımız ilk yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de
gerek futbolcu kardeşlerimizi yerinde ziyaret etme, gerekse de dünyadaki
futbolcu dernekleri ile temaslarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz.
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8. MADDİ YARDIMLAR

11. REFERANS BEDELİ ARTTIRIMI

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yardımları katlayarak devam
ettirmek en büyük hedeflerimizden birisi. Dernek gelirleri içerisinde
gerçekleştireceğimiz yardımlar ile birlikte ihtiyaç sahiplerini tespit edip gerekli
yardımlar yapılmaya devam edecektir.

İlk olarak çalışmalarımıza başlarken yaptığımız gibi dernek gelirini
arttırmak en büyük hedeflerimizden birisidir. Bu sayede çalışmalarımızı
daha hızlı ve rahat yapabilmemizi sağlamak amacı ile TFF tarafından
tarafımıza sağlanan referans bedelinin arttırılması konusunda gerekli
görüşmeleri başlatmış bulunuyoruz.

9. MARKA ANLAŞMALARI
Dernek üyelerimizin faydalanabileceği okul, hastane gibi özel marka
anlaşmalarımızın yelpazesini genişletmeye devam edeceğiz.

10. SENDİKALAŞMA
Sendikalaşma konusunda ciddi planlamalar ve çalışmalar içerisindeyiz.
Derneğin tamamen bir sendika gibi çalışabilmesi için gerekli şartları
olgunlaştırma ve çalışmaların gerekli makamlara sunulması konusunda
görüşmeler önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecektir.
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12. ALTIN TOP ÖDÜLÜ

13. AYLIK DERGİ ÇIKARILMASI

Bu yönetim döneminde bizleri en çok heyecanlandıran,
düzenlemekten gurur duyduğumuz çalışmalardan birisi de gol krallarına
vereceğimiz Altın Top ödülümüz oldu. Profesyonel Futbol Ligleri Spor Toto
Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'in gol kralları bu sezon
sonu ve her sezon sonu olacak şekilde Altın Top ödülü ile onurlandırılacaktır.

Derneğimizin hedefleri arasında aylık basılı yayın organı çalışması
bulunmaktadır. Türk futbolcusunu ilgilendiren bilgi ve haberlerin yanında
futbolcuların ilham alması açısından yararlı olacağına inandığımız
röportajlara yer verebileceğimiz aylık dergi çıkartmayı planlamaktayız. Bu
şekilde hem futbolcu kardeşlerimize, hem de Türk futbolu ve futbolcusu ile
alakalı gerçek bilgileri edinmek isteyenlere daha kolay ulaşmayı
planlıyoruz. Var olan sorunların birinci ağızdan dile getirilmesi açısından
önemli bir kaynak olarak görüyoruz.
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2015-2018 Görev Dönemimiz Boyunca
Yaklaşık 10.000 Km Yol Katederek
53 Takımı Yerinde Ziyaret Ettik.

PROFESYONEL
FAAL FUTBOLCU
PROFESYONEL
LİG

PROFESYONEL
KULÜP

SÜPER LİG
1.LİG
36

2. LİG TAKIM

TAKIM

2. GRUP TAKIM

3. LİG TAKIM

TAKIM

3. GRUP 18 TAKIM
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MART 2015

OCAK 2016

NİSAN 2018

1.012

2.391

4.230

246

1.013

1.403

0

1.498

2.252
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HEMEN İNDİRİN
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25. YILIMIZ KUTLU OLSUN
Bundan tam 25 yıl önce Rıza Çalımbay, Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu,
Ünal Karaman, Adnan Sezgin, Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'in girişimleri ile
16 Nisan 1992 tarihinde bir Milli Takım kampında bir araya gelen bu kıymetli 7
isim tarafından derneğimizin ilk temelleri atıldı.
Sırasıyla, aynı zamanda Onursal Başkanımız da olan Adnan Sezgin,
Turgay Şeren, Ayhan Akbin ve devam eden Hakan Ünsal başkanlığında
derneğimiz bugüne kadar misyon ve görevleri çerçevesinde üzerine
düşenleri layıkı ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor.
Bugüne kadar profesyonel futbol liglerinde mücadele eden veya emekli
olan tüm futbolculara, herhangi bir ayrım gözetmeksizin destek olmuş ve
birlik olmaya çağırmış olan Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin 25
yıllık yürüyüşünde, bugüne kadar yanında olan başta kurucularımız olmak
üzere tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sunmayı bir borç biliyor.
Türk futbolcusunun sorunları, dilekleri ve tavsiyelerinin yanı sıra yenilikçi,
çözüm odaklı projeleri ile Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, gücünü
aldığı 25 yıllık geçmişinin yanında kendisinin sahibi olan futbolcuların
desteği ile gelişerek büyümeye devam edecektir.
Yeniden dile getirmek gerekirse, 25 yıllık süreçte sorunların çözümünde
destek olan, futbolcuların ve futbolumuzun sorunlarına eğilmemizde
yanımızda olan herkese en yüksek sesimizle, TEŞEKKÜRLER!

ÜYE SAYISI
TOPLAM
ÜYE SAYISI

FAAL FUTBOLCU SAYISI :
EMEKLİ FUTBOLCU SAYISI :
TAKIM ZİYARETLERİ
BASIN TOPLANTILARI
2016 TPFD ÖDÜLLERİ ORGANİZASYONU
TPFD SEZON ÖNCESİ KAMPI MARKA ANLAŞMASI
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