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BAŞKANIN MESAJI
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, 1992 yılında Fatih Terim, Rıza 
Çalımbay, Rıdvan Dilmen, Ünal Karaman, Engin İpekoğlu ve Oğuz Çetin gibi 
önemli isimler tarafından kurulmuştur. 

14 Mart 2015'te, Türk Futbolu için milat sayılabilecek bir seçim yaşadık. Bu 
seçimle birlikte, Türk Futbolu'nun son 20 yılına damgasını vurmuş isimlerden 
oluşan yönetim kuruluyla, derneğimiz için yeni bir döneme başladık. Seçimle 
birlikte etkinlik ve sorun çözme kabiliyetimizi hızlı bir şekilde geliştirdik.

Futbolcunun futbol içerisinde hak ettiği konuma gelmesini sağlamak için 
elimizi taşın altına koyarak geldiğimiz bu görevde hepimiz çok heyecanlı ve 
inançlıyız.

TPFD olarak ana hedefimiz, futbolun ana unsuru olan futbolcuyu; taraftar, 
hakem, yönetici ve federasyon ilişkilerinde doğru konumlandırmak ve 
futbolcunun, futbolun her alanında mutlaka olmasını sağlamak.

Bu doğrultuda göreve geldiğimiz günden itibaren 2015 yılının sonuna kadar 
yapmış olduğumuz çalışmaları takip eden sayfalarda detaylarıyla göreceksiniz.

Son olarak, bu çalışmaları gerçekleştirirken bizden desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen Türkiye Futbol Federasyonu’na, Kulüpler Birliği Vakfı’na, 
sponsorlara, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve emek veren herkese teşekkürü bir 
borç bilirim.

2016 yılında da aynı performansı elde etmeyi ümit ve temenni ediyor, hepinizi 
sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Hakan ÜNSAL
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı





Tayfur Havutçu  Soner Tolungüç

Tolunay Kafkas Bülent Korkmaz Tümer Metin

Ogün Temizkanoğlu Recep Çetin Ümit Davala

Hakan Ünsal Tanju Çolak Alpay Özalan

DERNEK YÖNETİM KURULU



TPFD NE İŞ YAPAR?

Profesyonel futbolcuların her türlü hak ve menfaatini korur.

Sportif nitelikli eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve 
antrenman ve maç dışındaki vaktin değerlendirilmesi için lokaller ve 

tesisler kurup, işletir.

Üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirir.

Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirip, 
sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirir.

Üyelerinin uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin 
katkılarda bulunur.

Yurt içi veya yurt dışında aynı amaçlı şubeler veya temsilcilikler açar, 
uluslararası faaliyetler ve iş birliğinde bulunur, bu amaçla federasyon 

kurar, kurulmuş federasyonlara katılır. 

Yerel veya ulusal düzeyde görev yapan profesyonel futbolcuların 
gelişmelerine katkı sağlayacak çözümler üretir, destek verir ve 

faaliyette bulunur.



TPFD’NİN FUTBOLCUYA FAYDASI NEDİR?

Futbolcuların haklarını koruyan birleştirici, destekleyici,
ortak bir platform sunar.

Kişisel gelişim fırsatları sağlar.

Mesleki gelişim fırsatları sağlar.

Profesyonel futbolculuk sonrası mesleki planlama desteği sağlar.

Profesyonel futbolculuk sonrası sosyal güvenlik fırsatları sağlar.

Eğitim fırsatları sağlar.

İhtiyaç duyulan konularda danışmanlık verir.





FUTBOLCU NEDEN TPFD’NE ÜYE OLMALIDIR?

Tüm profesyonel futbolcuların ‘’Tek Bir Takım’’ olabilmesi, 
sesini daha gür çıkarabilmesi için

Futbolcuların haklarını daha iyi savunabilmesi için

Futbolcuların sorunlarını daha iyi anlatabilmesi ve çözüm 
bulabilmesi için

Hem futbolculuk yaşamınızda hem de sonrasında ihtiyaç duyacağınız 
birçok hizmete dernek çatısı altında ulaşabilmeniz için

Aktif futbolculuk yaşamınız sonrasında futbol ile bağınızı 
güçlü bir sekilde devam ettirmenizi sağlayacak çalışan bir 

yapının içerisinde olmanız için

TPFD’nin gücüne güç katmak için

Futbola değer katarak daha güzel bir oyuna dönüştürmek için



ÜYELERE
ÖZEL
HİZMETLER



ONLINE HUKUK DANIŞMANLIĞI
Profesyonel Futbolcular Derneği’ne üye olan veya olmayan tüm profesyonel 
futbolcular hukuk@pfd.org.tr adresinden mesleki olarak yaşadıkları tüm 
anlaşmazlıklarla ilgili ücretsiz bilgi ve destek alabilirler.



SEMİNERLER
TPFD 2016 yılı içerisinde üyelerine aşağıdaki başlıklar altında ücretsiz 
seminerler vermeyi planlamaktadır.

Öfke Kontrolü Semineri
Aşırı Stresle Başa Çıkabilme Semineri 
Kariyer Adaptasyonu Yönetimi 
Depresyonla Başedebilme
Sosyal Medya Kullanımı
Basın ve Halkla İlişkiler Semineri



HAZIRLIK KAMPI
TPFD 2015-2016 sezonu itibari ile yurtdışında birçok örneği olan Sezon Öncesi 
Hazırlık Kampı’nı Türkiye Futbol Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirmeye 
başlamıştır.

Önümüzdeki sezon başında yeni sözleşme imzalamamış veya sözleşmeli olduğu 
takımın kamp kadrosunda bulunmayan profesyonel futbolcular için 
düzenlenecek hazırlık kampı 10’ar günlük 2 dönem halinde, Süper Lig - 1. Lig ve 
2. Lig - 3. Lig olarak iki ayrı grup halinde planlanacaktır.

Kamp programında, futbolculara antrenman eksiklerini tamamlama , teknik ve 
taktiksel yönden katkı, motivasyon ve psikolojik destekle birlikte kişisel gelişim 
fırsatları da sağlanmaktadır.

2015-2016 sezon sonu kampıyla ilgili bilgilendirmeleri aşağıdaki platformlardan 
takip edebilirsiniz.

www.pfd.org.tr

@TPFDorgtr

@TPFDorgtr

@tpfd_org_tr



UNİVERSİTEPLUS ONLINE EĞİTİMLER
Profesyonel Futbolcular Derneği, futbolcuların kişisel gelişimine destek olmak 
amacıyla yeni bir ilke imza atarak www.pfd.org.tr üzerinden Universiteplus 
işbirliğiyle başlatılan online eğitim hizmetleriyle futbolcuların hem kariyer 
planlamalarına hem de hobilerine yönelik eğitimler sunuyor. Universiteplus 
Online Eğitimlerinden faydalanabilmek için dernek yıllık aidatını ödemiş 
olmanız ve www.pfd.org.tr üzerinden online üyelik formunu doldurmuş 
olmanız gerekmektedir.

Tüm üyeler eğitimlere www.pfd.org.tr üzerinde oluşturacakları kendi profil 
hesaplarından ulaşabilecekler ve eğitimleri tamamlayanlar Universiteplus 
sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Ücretsiz Online Eğitimler

Başlangıç Seviyesi İngilizce
Yönetime Giriş
Sosyal Medya Stratejileri
Tasarımda Yaratıcılık
Kariyer Danışmanlığı
Girişimciliğe Başlangıç
E-ticaret ve İnternet Ekonomisi
Vinyasa Yoga

Uluslararası Muhasebe Standartları
İş Dünyası İçin Veri Bilimi
Dijital Öğrenme
Deneysel Sinema
Görüntünün Grameri
Kariyer Planlama
Temel Fotoğrafçılık
Video Prodüksiyon
Etkili Online Video ve Pazarlama



TPFD İŞBİRLİKLERİ
VE ÜYELERE ÖZEL
AVANTAJLAR



SAĞLIK AVANTAJLARI

Tüm dernek üyelerimize Tüm 
Türkiye’deki Acıbadem 
Hastaneleri’ndeki sağlık 
harcamalarında %20* indirim 
sağlanmaktadır. Başvuru ve 
detaylar için TPFD Ofisi ile
irtibata geçebilirsiniz.

* İlaçlar, Sarf Malzemeler, Genetik Tetkikler, Kordon Kanı, Ambulans, Bazı Diş Hizmetleri ve Anjiografik Girişimler için bahsi 
geçen indirim uygulanmayacak olup Paketler için %10 indirim geçerli olacaktır.

Tüm dernek üyelerimize
Acıbadem Sporcu Sağlığı 
Merkezi’nde %20 indirim 
sağlanmaktadır. Başvuru ve 
detaylar için TPFD Ofisi ile
irtibata geçebilirsiniz.



EĞİTİM AVANTAJLARI

Tüm dernek üyeleri Acıbadem 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
programlarında %20 burs 
imkanından faydalanabilirler.

Tüm dernek üyeleri Nişantaşı 
Üniversitesi’nin tüm yüksek lisans 
programlarından %75 burs, tüm 
doktora programlarından %25 burs 
ile faydalanabilirler. 

Aşağıda yer alan eğitim avantajlarına başvurmak ve avantajlar hakkında detaylı 
bilgi almak için TPFD Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.



EĞİTİM AVANTAJLARI

Tüm dernek üyeleri çocuklarına
Türkiye’deki Doğa Kolejleri’nde 
mevcut indirim ve burslara ek
olarak %10 indirim sağlanmaktadır.

Tüm dernek üyeleri çocuklarına
Türkiye’deki Okyanus Kolejleri’nde 
mevcut indirim ve burslara ek olarak 
%10 indirim sağlanmaktadır.

Aşağıda yer alan eğitim avantajlarına başvurmak ve avantajlar hakkında detaylı 
bilgi almak için TPFD Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.



Aşağıda yer alan eğitim avantajlarına başvurmak ve avantajlar hakkında detaylı 
bilgi almak için TPFD Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

EĞİTİM AVANTAJLARI

Tüm dernek üyelerimiz Kadir 
Has Üniversitesi Spor 
Çalışmaları'nın düzenlediği 
sertifika programlarından 
indirimli olarak faydalanabilirler. 

Tüm dernek üyelerimize ve aile 
bireylerine Türkiye’deki English 
Time Eğitim Kurumları’nda 
kampanya dönemleri dışında
%20 indirim sağlanmaktadır.



TÜKETİM ÜRÜNLERİ AVANTAJLARI

Tüm dernek üyelerimize
Türkiye’deki Kiğılı Mağazaları’nda 
%60 ve daha düşük indirim 
dönemlerinde %10, %61 ve üstü 
indirim dönemlerinde %5 indirim 
sağlanmaktadır. İndirimlerden
TPFD üyelik kartınızı göstererek 
faydalanabilirsiniz.

İsteyen tüm dernek üyelerimize 
Türkiye’deki tüm Demsa Group’a  
bağlı olan giyim markalarından %15 
oranında indirim avantajlarından 
faydalanmak üzere DemCard GOLD 
verilecektir. Başvuru ve detaylar için 
TPFD Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.



TÜKETİM ÜRÜNLERİ AVANTAJLARI

Tüm dernek üyelerimize Ramsey 
mağazalarında yapılan alışverişlerde 
sezon ürünlerinde %20 indirim 
ayrıcalığı tanınacaktır. TPFD üyelik 
kartı ile indirim ayrıcalığı kullanılabilir.

Tüm dernek üyelerimize W Collection 
mağazalarında yapılan alışverişlerde 
sezon ürünlerinde olmak üzere ilk 
alışverişte %30 indirim, sonraki 
alışverişlerinde W Card sahibi olanlara 
%20 indirim ayrıcalığı tanınacaktır. 
Üyeler, TPFD üyelik kartları ile mağaza 
yetkililerine gerekli bilgileri sağlayarak 
indirimlerden faydalanabilirler ve
W Card sahibi olabilirler. 

* İndirim 1 yıl için geçerlidir. 



KONAKLAMA AVANTAJLARI

Konaklama ve günlük kullanımlarda avantajlı fiyatlar ve dernek üyelerimize özel 
ekstra hizmetler sunan otellerimizden rezervasyon yapmak ve anlaşmalı 
fiyatlardan faydalanabilmek için lütfen derneğimizle üye paneliniz veya 
info@pfd.org.tr elektronik posta adresimiz aracılığı ile iletişime geçiniz.



ESKİ ÜYELERE
ÖZEL HİZMETLER
VE YARDIM PROGRAMI 



TPFD olarak öncelikli sorumluluklarımızdan birisi yardıma ihtiyacı olan eski 
futbolcu abilerimize ve kardeşlerimize yardım etmektir. Bu doğrultuda yeni 
yönetim olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 25 kişiye yaklaşık 
365.000 Türk Lirası değerinde yardımda bulunduk.

YARDIM ÇEŞİTLERİ
Profesyonel Futbolcular Derneği, üyelerine ve eski üyelerine 3 başlık altında 
yardım sağlamaktadır:
a. Maddi Yardım
b. Eğitim Yardımı
c. Sağlık Yardımı

BAŞVURU ZAMANI
Yardım başvuru tarihleri her yıl aşağıdaki tarihlerde alınır.
a. Maddi Yardım           15 Ocak - 15 Şubat
b. Eğitim Yardımı          01 Temmuz - 01 Ağustos
c. Sağlık Yardımı           Belirli bir zaman aralığı yoktur, her zaman başvurulabilir.

Maddi yardım ve eğitim yardımı başvuruları başvuru bitişi tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Sağlık yardımı başvurusu, 
başvuru sonrası gerçekleşecek olan ilk yönetim kurulu toplantısında 
değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

YARDIM TUTARI VE SAYISI
Başvurular tamamlandıktan sonra mevcut yardım bütçesine göre maddi yardım 
ve eğitim yardımı verilecek kişi sayısı ve tutarı YK toplantısında belirlenir. Maddi 
yardım aylık verilir ve maddi yardım tutarı ile maddi yardım alacakların sayısı 
belirlenirken, aylık 500 TL’den az olmamak koşuluyla daha fazla kişiye maddi 
yardım verilmesi esastır.

Eğitim yardımı yılda bir kez verilir ve eğitim yardımı tutarı ile eğitim yardımı 
alacakların sayısı belirlenirken, yıllık 750 TL’den az olmamak koşuluyla daha 
fazla kişiye eğitim yardımı verilmesi esastır.

Sağlık yardımı her yıl sağlık sponsorunun Profesyonel Futbolcular Derneği’ne 
ayırdığı kontenjan doğrultusunda verilmektedir.



YARDIM ALABİLME KOŞULLARI 
Maddi yardım almak için başvuran üye veya eski üyelerin aşağıda belirtilen 
koşulları taşıması gerekmektedir:
a. T.C. sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
b. Profesyonel Futbolcular Derneği üyesi veya eski üyesi olmak,
c. Maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
d. Herhangi bir yerde çalışmıyor olmak,
Eğitim yardımı almak için başvuran üye veya eski üyelerin aşağıda belirtilen 
koşulları taşıması gerekmektedir:
a. T.C. sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
b. Profesyonel Futbolcular Derneği üyesi veya eski üyesi olmak,
c. Maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
d. İlk, Orta veya Yüksek öğretimde öğrenim gören çocuk sahibi olmak,
Sağlık yardımı almak için başvuran üye veya eski üyelerin aşağıda belirtilen 
koşulları taşıması gerekmektedir:
a. T.C. sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
b. Profesyonel Futbolcular Derneği üyesi veya eski üyesi olmak,
c. Maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
d. Sağlık problemi yaşıyor olmak,

DEĞERLENDİRME
Yardım Komisyonu aldığı başvuruları inceler, yardımın bağlanması konusunda 
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:
1. a. Sağlık durumu,
 b. Gelir durumu,
 c. Çocuklarının sayısı ve durumu,
 d. İkamet ettiği yer, (semt-mal sahibi-kiracı)
2. Yukarıdaki ölçütlere göre yapılan değerlendirme sonunda yardım sağlanması     
  uygun görülen adaylar Yardım Komisyon’u tarafından görüşmeye çağrılır.
3. Bu görüşmede, yardım başvurusu yapan kişi verilen formu doldurur. En az  
  iki yönetim kurulu üyesinin katılımıyla yapılan bu görüşme sonucunda  
  varılan kanaat imza altına alınır.
4. Bu tutanağın, sureti Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu kararı ile  
  yardım ödemesine veya sağlık tedavisine başlanır.



ÜYELİK KOŞULLARI

TPFD olarak öncelikli sorumluluklarımızdan birisi yardıma ihtiyacı olan eski 
futbolcu abilerimize ve kardeşlerimize yardım etmektir. Bu doğrultuda yeni 
yönetim olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 25 kişiye yaklaşık 
365.000 Türk Lirası değerinde yardımda bulunduk.

YARDIM ÇEŞİTLERİ
Profesyonel Futbolcular Derneği, üyelerine ve eski üyelerine 3 başlık altında 
yardım sağlamaktadır:
a. Maddi Yardım
b. Eğitim Yardımı
c. Sağlık Yardımı

BAŞVURU ZAMANI
Yardım başvuru tarihleri her yıl aşağıdaki tarihlerde alınır.
a. Maddi Yardım           15 Ocak - 15 Şubat
b. Eğitim Yardımı          01 Temmuz - 01 Ağustos
c. Sağlık Yardımı           Belirli bir zaman aralığı yoktur, her zaman başvurulabilir.

Maddi yardım ve eğitim yardımı başvuruları başvuru bitişi tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Sağlık yardımı başvurusu, 
başvuru sonrası gerçekleşecek olan ilk yönetim kurulu toplantısında 
değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

YARDIM TUTARI VE SAYISI
Başvurular tamamlandıktan sonra mevcut yardım bütçesine göre maddi yardım 
ve eğitim yardımı verilecek kişi sayısı ve tutarı YK toplantısında belirlenir. Maddi 
yardım aylık verilir ve maddi yardım tutarı ile maddi yardım alacakların sayısı 
belirlenirken, aylık 500 TL’den az olmamak koşuluyla daha fazla kişiye maddi 
yardım verilmesi esastır.

Eğitim yardımı yılda bir kez verilir ve eğitim yardımı tutarı ile eğitim yardımı 
alacakların sayısı belirlenirken, yıllık 750 TL’den az olmamak koşuluyla daha 
fazla kişiye eğitim yardımı verilmesi esastır.

Sağlık yardımı her yıl sağlık sponsorunun Profesyonel Futbolcular Derneği’ne 
ayırdığı kontenjan doğrultusunda verilmektedir.



ÜYELİK ŞARTLARI
a. Fiil ehliyetine (Profesyonel Futbolcu Lisansı'na) sahip, dernek üyeliği   

 yasaklanmamış, faal veya emekli profesyonel futbolcu olmak, 

b. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak, 

c. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe nedeni  

 dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar  

 ile özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile dernekler  

 kanununun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin  

 almayanlar derneğe üye olamazlar. 

d. Ulusal veya uluslararası spor kurul ve/veya mahkemelerinden sürekli hak  

 mahrumiyeti cezası almamış olmak. 

e. Yüz kızartıcı bir suçtan yada müsabaka sonucunu etkilemek, bahis, doping,  

 ırkçılık eylemlerinden dolayı ceza almamış olmak. 

f. Fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi veya manevi yarar  

 sağlayan gerçek kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı  

 verilebilir. 

g. Emekli profesyonel futbolcu en az 5 yıl tek tip sözleşme ve Türkiye liglerinde  

 profesyonel futbolcu olarak görev yapmış olanları ifade eder.



ÜYELİK ÇEŞİTLERİ ve AİDATLAR
Asıl üye: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik 

sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları 

içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri 

ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, 

amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin 

toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar. 

Asil üye Kategorileri ve aidat ücretleri

Süper Lig Futbolcusu 500 TL / Yıllık

1. Lig Futbolcusu 350 TL / Yıllık

2. Lig Futbolcusu 200 TL / Yıllık

3. Lig Futbolcusu 100 TL / Yıllık

Emekli Futbolcu 50 TL / Yıllık

Onursal üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına, belirli ve önemli büyük 

hizmetleri ile katkıları olan, sevgi ve saygıları bulunanlar arasından en az iki 

üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. 

Onursal üyeler, organlara seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp, dernek 

bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlüdür. 

Onursal Başkan: Bu iki üyelik yanında dernek başkanlığı yapmış olup da, gerekli 

koşulları taşıyan genel kurul üyeleri arasından yönetim kurulunun önerisi ile 

genel kurulca seçilirler. Genel kurulda oy hakkı olup, ödenti yaparlar.



ÜYELERİN HAKLARI
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye 
istifa hakkına sahiptir. 

Her üyenin; 

a. Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, 
b. Genel kurulda bir oy kullanma,
c. Derneğin sosyal tesislerinden ve sağladığı her türlü haklardan yararlanma    
hakkı vardır.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üyelerin yükümlülükleri şunlardır: 
Her üyenin ödenti vermek, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık 
göstermek yükümlülüğü vardır. Her üyenin, derneğin amacına uygun davranmak, 
özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan 
kaçınmak yükümlülüğü bulunur.

AİDAT ÖDEME ALTERNATİFLERİ
Her üye yıllık aidat ödemesini aşağıda belirtilen yöntemlerle yapabilir.

• Nakit Ödeme
• Banka Havalesi ile Ödeme
• Mobil Aidat Üyeliği İle Ödeme

Banka Hesap Bilgileri;
Garanti Bankası Ak Merkez Şubesi
Şube Kodu: 1314 Hesap No: 6299930
IBAN: TR16 0006 2001 3140 0006 2999 30

Mobil Aidat Ödemesiyle İlgili;
Üyelik formunuzda ödeme seçeneğini Mobil Aidat olarak işaretledikten sonra 
telefonunuza gelecek olan mesaja “Abone TPFD ve ÜyeNo” yazıp 5538’e 
göndererek aidat ödemenizi yapabilirsiniz. Yıllık aidat ödemeniz aylık telefon 
faturalarınıza yansıtılarak tahsil edilecektir.
 



FAYDALI BİLGİLER



SEBEPSİZ KADRO DIŞI BIRAKILMA
DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Futbol kulüpleri çeşitli sebeplerle futbolcuları kadro dışı bırakmaktadır. “Kadro 
dışı bırakma” öncelikle kusurlu futbolculara verilen bir cezadır. Ancak kulüpler 
artık çalışmak istemedikleri futbolcuları sözleşmelerini feshetmeye ya da 
sözleşmelerini kulüplerin istedikleri şekilde değiştirmeye zorlamak amacıyla bu 
uygulamaya başvurmaktadır.

TFF, kadro dışı bırakma cezasını hukuka uygun bulmaktadır. Zira, TFF, kulüplere 
kadro dışı bıraktıkları futbolculara, antrenman yapabilmeleri için en az bir 
antrenör nezaretinde hakkın kötüye kullanılmasını teşkil etmeyecek şekilde saha 
tahsis etmek ve antrenman koşullarını noter aracılığı ile futbolculara tebliğ etme 
yükümlülüğü getirmiştir.

Kadro dışı bırakma, bir disiplin cezasıdır. Disiplin cezasının hukuka uygun olması 
için bazı şartları yerine getirmesi gerekir:

ÜYELERİN HAKLARI
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye 
istifa hakkına sahiptir. 

Her üyenin; 

a. Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, 
b. Genel kurulda bir oy kullanma,
c. Derneğin sosyal tesislerinden ve sağladığı her türlü haklardan yararlanma    
hakkı vardır.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üyelerin yükümlülükleri şunlardır: 
Her üyenin ödenti vermek, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık 
göstermek yükümlülüğü vardır. Her üyenin, derneğin amacına uygun davranmak, 
özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan 
kaçınmak yükümlülüğü bulunur.

AİDAT ÖDEME ALTERNATİFLERİ
Her üye yıllık aidat ödemesini aşağıda belirtilen yöntemlerle yapabilir.

• Nakit Ödeme
• Banka Havalesi ile Ödeme
• Mobil Aidat Üyeliği İle Ödeme

Banka Hesap Bilgileri;
Garanti Bankası Ak Merkez Şubesi
Şube Kodu: 1314 Hesap No: 6299930
IBAN: TR16 0006 2001 3140 0006 2999 30

Mobil Aidat Ödemesiyle İlgili;
Üyelik formunuzda ödeme seçeneğini Mobil Aidat olarak işaretledikten sonra 
telefonunuza gelecek olan mesaja “Abone TPFD ve ÜyeNo” yazıp 5538’e 
göndererek aidat ödemenizi yapabilirsiniz. Yıllık aidat ödemeniz aylık telefon 
faturalarınıza yansıtılarak tahsil edilecektir.
 



SEBEPSİZ KADRO DIŞI BIRAKILMA
DURUMUNDA YAPILACAKLAR
1. Bir futbolcuya kadro dışı bırakma cezası verilebilmesi için öncelikle kulübün iç 
yönetmeliğinde ve/veya disiplin talimatında bu yönde bir hüküm olmalıdır. İç 
yönetmelik, hangi hallerde kadro dışı bırakma cezası verileceğini açıkça 
düzenlemelidir. Kulübün iç yönetmeliğinde bu yönde bir hüküm yoksa, hatta 
kulübün iç yönetmeliği bulunmamakta ise futbolcuya kadro dışı bırakma cezası 
verilemez.

2. Ancak kulübün düzenini ve disiplinini sağlamak amacıyla disiplin cezası 
verilebilir. Futbolcunun kulübün düzenini bozmayan davranışlarına bu yaptırım 
uygulanamaz. Futbolcu tarafından bir hakkın kullanılması, örneğin ödenmeyen 
ücretinin ödenmesini talep etme, yargı organı önünde tanıklık yapma ya da 
kulübün düzenini olumsuz yönde etkilemeyen futbolcunun kulüp dışındaki özel 
yaşamı nedeniyle kulüp tarafından disiplin cezası verilemez.

3. Futbolcunun kusurlu bulunması da zorunludur. Ancak kulübün düzenini 
kusurlu davranışı ile ihlal eden futbolculara disiplin cezası verilebilir.  Eğer disiplin 
cezasının dayandığı hukuki metinde (iç yönetmelik, disiplin talimatı) kusurun 
belirli ağırlıkta olması aranıyorsa, bu yaptırımın uygulanabilmesi için kusurun 
belirlenen ağırlıkta olması gerekir. Aynı şekilde, uygulanacak disiplin cezası 
futbolcunun kusuruyla orantılı (ölçülü) olmalıdır.

Haksız yere kadro dışı kalan futbolcu ne yapabilir?

• Futbolcu TFF’den kulübün iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatını  
   istemelidir.
• Futbolcu, kulüpten kadro dışı bırakıldığına dair yazı istemelidir. Futbolcu,     
   kulüpten disiplin cezasına dair yazılı açıklama alamaması durumunda, noter  
   aracılığıyla durumu tespit ettirmelidir.  Futbolcu, antrenmana hazır şekilde  
   gitmeli, antrenmana alınmadığını kayda geçirtmelidir.



SEBEPSİZ KADRO DIŞI BIRAKILMA
DURUMUNDA YAPILACAKLAR
• Futbolcu kulüpte kalmayı tercih ediyor ancak A Takım ile çalışmak istiyor ise,   
   kulübe ihtarname keşide ederek, kulübün kendisini A takımla antrenman  
   yapma imkanı vermesi gerektiğini belirtmelidir.
• Futbolcu, aylık ücret alacaklarını talep etmelidir. Kulüp, kadro dışı bıraktığı  
   futbolcuya ödeme yapmaktan imtina edemez.
• Kulüp, kadro dışı bıraktığı futbolcuya, antrenman yapabilmesi için en az bir  
   antrenör nezaretinde hakkın kötüye kullanılması teşkil etmeyecek şekilde saha  
   tahsis etmek ve antrenman koşullarını noter aracılığı ile futbolculara tebliğ  
   etmek zorundadır. Kulüp, bu koşulları yerine getirmediği takdirde, kulübe  
   ihtarname keşide edilerek talimata uygun hareket etmeye davet edilmelidir.
• Kulübün talimatlara aykırı hareket etmesi durumunda, futbolcu sözleşmeyi  
   feshedebilir. Sözleşmesini feshetmek isteyen futbolcu, kulübe keşide edeceği  
   bir ihtarname ile edimini uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek  
   zorundadır. Kulüp, söz konusu mehle rağmen edimlerini yerine getirmediği  
   takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde  
   sözleşmesini feshedebilir.



BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Aşağıdaki açıklamalar genel nitelikli olup, bilgi verme amaçlıdır. Her somut olayın 
kendi özelliği olup, hukukî sorunlar için avukatlardan hukukî yardım alınması 
tavsiye edilir.

1. Sigortalılık: Profesyonel futbolcular, mevzuat gereği SGK bünyesinde 4/A  
sigortalısıdırlar.
SGK’da sigortalı olan profesyonel sporculara sağlanan yardımlar özetle   
aşağıdaki gibidir:
 
 • İş kazası halinde sağlık yardımı yapılması, geçici ya da sürekli iş göremezlik  
    ödeneği verilmesi, protez araç ve gereç sağlanması, ya da tedavi için başka
    bir yere ya da başka bir ülkeye gönderilmesi.
 • İş kazası geçiren sporcunun eş ve çocuklarına ya da geçindirmekle yükümlü  
    oldukları ana ve babalarına gelir bağlanması.
 • Sigortalının, eşinin, çocuklarının ya da bakmakla yükümlü olduğu anne ve  
    babasının hastalanması halinde hekimlere muayene ettirilmesi gerekli sağlık  
    yardımlarının yapılması,
 • Sigortalı futbolcunun ya da sigortalı olmayan karısının analığı halinde gerekli  
    sağlık yardımlarının yapılması,
 • Sigortalı futbolcunun maluliyeti halinde gerekli şartların yerine getirilmesi  
    halinde maluliyet aylığının bağlanması,
 • Koşulların yerine getirilmesi ile birlikte yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan  
    ödeme yapılması,
 • Sigortalı futbolcunun ölümü halinde geride kalan eş ve çocukları ile   
    bakmakla yükümlü oldukları ana ve babasına aylık bağlanması.

İşverenler, sosyal sigorta konusunda ihmali davranışlar göstermektedir. 
İşverenler ya profesyonel futbolcuları SGK’ya bildirmemekte ya da ödenen 
ücretten daha düşük ücret için bildirim yapmaktadır. Bu durumda futbolcular iki 
yola başvurabilirler. Birincisi, futbolcular profesyonel olarak hizmet verdiği 
kulübü, derneği, birliği veya şirketi SGK’ya şikayet edebilirler. İkinci olarak, 
futbolcular ayrıca iş mahkemelerinde hizmet tespiti davası açabilirler.



BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
2. Özel sigortalılık: Kulüpler, profesyonel futbolcularını yurt içinde ve dışında 
yapacakları maçlarda, antrenmanlarda, antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, taşıt 
vasıtalarında meydana gelmesi muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi ve 
daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı TFF tarafından belirlenmiş özel sigorta 
şirketlerine sigorta ettirmek ve gerçekleşen rizikoyu beş günlük süre içerisinde 
özel sigorta şirketine bildirmek zorundadır.

3. Askerlik: Türkiye profesyonel 1’inci ve 2’nci futbol liginde yer alan takımların 
kadrolarında bulunan sporcuların askere celp ve sevkleri, Milli Savunma Bakanlığı 
Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde, 38 yaşını 
doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere tehir edilebilir.

4. Futbolcu ile sözleşme imzalayan kulüp bu sözleşmenin geçerliliğini, sağlık 
muayenesinin olumlu sonuçlanması veya çalışma izni alınmış olması koşuluna 
bağlayamaz.

5. Kulüpler, profesyonel futbolcudan malzeme parası isteyemez; malzemeleri 
futbolculara kiralayamaz. Kulüpler futbol faaliyetlerinin gerektirdiği spor 
malzemelerini temin etmek zorundadır.

6. Kulüpler sezonun başlamasından en geç bir hafta önce, bir sonraki sezon 
uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını TFF’ye 
göndermek zorundadırlar. Kulüpler TFF’ye tescil ettirdikleri ve uygulayacakları iç 
yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karşılığında futbolcuya teslim 
veya noter aracılığı ile tebliğ etmek zorundadır.

7. Kulüpler futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, 
tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren 
en geç 15 gün içinde futbolcuya ve TFF’ye bildirmek zorundadır.

8. Kadro dışı bırakma cezası: Kulüpler kadro dışı bıraktıkları futbolculara, 
antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde hakkın kötüye 
kullanılması teşkil etmeyecek şekilde saha tahsis etmek ve antrenman koşullarını 
noter aracılığı ile futbolculara tebliğ etmek zorundadır.



BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
9. Gecikmiş ödemeler sebebiyle kulübe ceza verdirilmesi: Futbolcu, mali 
yükümlülüklerinden kaynaklanan ödemelerini 30 günden daha uzun bir süre 
geciktiren kulübüne noter onaylı yazılı bir ihtar çektikten ve finansal 
yükümlülüklerini yerine getirmesi için en az on günlük bir süre tanıdıktan sonra 
yazılı olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurarak borçlu kulüp hakkında 
çeşitli yaptırımlar (ihtar, kınama, para cezası, bir veya iki tam ve birbirini takip 
eden transfer ve tescil dönemi boyunca ulusal veya uluslararası herhangi bir yeni 
futbolcu transfer ve tescil yasağı) uygulanmasını talep edebilir.

10. Geçici transfer: Profesyonel futbolcu, zorla başka bir kulübe kiralanamaz. 
Profesyonel futbolcu, ancak kendisi ve ilgili kulüpler arasında akdedilecek yazılı 
bir sözleşme ile asıl kulübünden başka bir kulübe geçici olarak transfer edilebilir. 
Geçici transfer sözleşmesinde sportif rekabeti ve futbolcunun katılacağı 
müsabakaları sınırlandıran hükümler bulunamaz.

11. Futbolcunun ölümü: Profesyonel futbol sözleşmesi, profesyonel futbolcunun 
ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, profesyonel futbolcunun sağ kalan 
eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 
ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre 
devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.

12. Futbolcunun fesih hakkı:

a. Kulüp futbolcunun ücretlerini ödemekte temerrüde düştüğü (geciktiği) 
takdirde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, kulübüne ve bilgi için 
TFF’ye noterden keşide edeceği bir ihtarname ile ücretinin 30 gün içerisinde 
ödenmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehle rağmen ücretini 
ödemediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün 
içinde sözleşmesini feshedebilir.



BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
b. Kulüp sözleşmeden kaynaklanan diğer edimlerini ifada temerrüde düştüğü 
(geciktiği) takdirde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, kulübe 
keşide edeceği bir ihtarname ile edimini uygun bir süre içerisinde yerine 
getirmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehle rağmen edimlerini 
yerine getirmediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 
gün içinde sözleşmesini feshedebilir.
c. 23 yaş üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübünün oynadığı 
resmi müsabakaların % 10’undan daha azında görevlendirildiği takdirde 
sözleşmesini sportif haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir.

12. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi: İşverenin ödeme güçsüzlüğüne 
düşmesi hâlinde profesyonel futbolcu, sözleşmeden doğan hakları uygun bir süre 
içinde işveren tarafından güvenceye bağlanmazsa, sözleşmeyi derhâl 
feshedebilir.

13. Futbolcunun sözleşmeyi haklı sebeple feshetmesi: Haklı fesih sebepleri, 
kulübün sözleşmeye uymamasından doğmuşsa kulüp, sebep olduğu zararı, 
hizmet ilişkisine dayanan bütün haklar göz önünde tutularak, tamamen 
gidermekle yükümlüdür. Diğer durumlarda hâkim, bütün durum ve koşulları göz 
önünde tutarak haklı sebeple feshin maddi sonuçlarını serbestçe değerlendirir.

14. Kulübün sözleşmeyi haklı neden olmaksızın feshetmesi:
Kulüp, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse profesyonel 
futbolcu, sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş 
olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir. Futbolcunun hizmet 
sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde 
ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan indirilir.
Hâkim (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu), bütün durum ve koşulları göz önünde 
tutarak, ayrıca miktarını serbestçe belirleyeceği bir tazminatın futbolcuya 
ödenmesine karar verebilir; ancak belirlenecek tazminat miktarı, futbolcunun altı 
aylık ücretinden fazla olamaz.



TPFD WEBSİTESİ ÜYELİK KILAVUZU
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği web sitemiz (http://www.pfd.org.tr) 
aracılığı ile oluşturacağınız üyelik sayesinde dernek üyelerimize özel hizmetlerden 
faydalanabilirsiniz.

Dernek Web Sitesi Üyelik Basamakları:

1. Sisteme üye giriş kaydı yapabilmek için öncelikle      
     http://www.pfd.org.tr/uyelik/kayit web adresinden
     “Yeni Üyelik Oluştur” bağlantısına tıklayınız.

2. Açılan ekranda yer alan “Kullanıcı Kayıt Formu” nda istenilen bilgileri    
     doldurunuz. Formda ‘* yıldız’ ile işaretli alanlar zorunludur. İsteğe bağlı       
     fotoğraf yükleyebilirsiniz.

3. Formu gönderdikten sonra  “Üyelik başvurunuz alınmıştır. Teşekkürler!”   
     mesajını gördüğünüzde üyelik başvurunuz tamamlanmıştır.

4. Web sitemize üyelik talebinizin ardından, başvurunuzun onaylanabilmesi için   
     üyelik aidatınızı dernek banka hesabımıza, başvuruda kullandığınız isim - soy        
     isim, kimlik numarası bilgileri ile havale etmeniz gerekmektedir. Üyelik   
     bedelinin gönderiminin ardından üyeliğiniz aktive edilerek sisteme vermiş   
     olduğunuz e-mail adresinden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Türkiye Profesyonel Futbolcular 
Derneği’ne üye olarak üyelerimize 
özel sunduğumuz tüm hizmetlerden 
yararlanabileceğiniz gibi, web sitemiz 
içerisinde yer alan mesajlaşma servisi 
ve online eğitim panelleri ile hem 
üyelerle olan iletişiminizi aktif 
tutabilecek, hem de kendinizi 
geliştireceğiniz eğitimlere ücretsiz 
katılabileceksiniz. 



SOSYAL MEDYA NASIL KULLANILIR? 
Gelişen internet teknolojileri ve sosyal ağlara olan ilginin artmasıyla beraber 
sosyal medya üyeliklerinin iletişim kanalları üzerindeki etkisi de oldukça 
güçlenmiştir. Sosyal medya üyelikleri ve  isme açılmış online web siteleri bugün 
internet üzerindeki temsilciniz, markanız halini almıştır. Herkesin erişimine açık bu 
sistem sizleri hem halkla hem de olası işbirlikçilerle yakınlaştırmakta, erişilebilir 
kılmaktadır. Bu erişilebilirliğin sonucu olarak güncel ve zirvede kalmanın yolu da 
sosyal medyanın sizden bahsediyor olmasıdır. Bu mecrayı fırsata çevirerek isim ve 
marka değerinizi yükselten, kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayan içerikler 
paylaşmanız ve kitlelerle aktif bir iletişim sürdürmeniz sizi profesyonel hayatta da 
bir adım daha öne çıkaracaktır. Doğru ve aktif kullanıldığı takdirde, sosyal medya 
planladığınız hedeflere ulaşmada önünüzü açan bir araçtır. Günümüzde önemli 
bir meslek dalı halini almış olan sosyal medya ve dijital iletişim uzmanlıkları, 
profesyonel kişiler ve markalar için gerekli danışmanlıkları sunmakta, güncel 
durumu kişiden önce ve ileriye dönük takip ederek doğru bir iletişim stratejisi 
planlamaktadır.  Profesyonel bir futbolcu olarak, derneğimizin tavsiyesi, sosyal 
medya iletişimi konusunda uzman bir ekiple çalışmalı ve bazı noktalara dikkat 
ederek paylaşımlarda bulunmanızdır.

• Toplumsal olaylara duyarlı, değer yargılarına saygılı, stratejisi belirlenmiş   
 samimi bir iletişim dili kullanılması,
• Sosyal medya üyeliklerinin ve içeriklerinin kişiyle tutarlı olması ve gerçekten   
 kişiyi yansıtması,
• Sosyal medya kullanımında amacın, kişinin yeteneklerini ve başarısını ön   
 plana çıkararak kişinin marka değerini yükseltici ve yeni fırsatlar yaratıcı   
 olması,
• Toplumsal hiçbir ayrım yapılmadan, dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin   
 herkese eşit seviyede durulması, sosyal medyayı etkin ve başarılı kullanımınıza  
 yardımcı olacaktır.



2015 TPFD
FAALİYET RAPORU



STRATEJİ ve PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Dernek yeni yönetim kurulunun seçilmesi sonrasında derneğin kurumsallaşma, 

stratejik plan oluşturma ve kurumsal iletişim süreçlerinde dışardan profesyonel 

destek alınması kararlaştırıldı ve bu doğrultuda Sportnsports firmasıyla 

danışmanlık sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme sonrasında Sportnsports, derneğin kurumsallaşma, yapılanma, 

stratejik plan oluşturma, kurumsal iletişim, sosyal ve dijital medya yönetimi 

alanlarındaki tüm çalışmalarına danışmanlık vermekte ve çalışmaların 

yürütülmesinde destek vermektedir.

2015 - 2016

Konumlandırma Kanaat
Önderliği İtibar

20182016 - 2017

DERNEK YAPILANMASI

İLETİŞİM - TANITIM - ETKİNLİK

ÜYE HİZMETLERİ

SÖYLEM - ETKİ

SPONSORLUK

ÜYE AİDİYET PROGRAMI

KARAR SÜREÇLERİNE LİDERLİK

YERELLEŞME

HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ



KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI
Dernek yeni yönetim kurulu başa geldikten sonra ilk iş olarak derneğin logosu 
ve kurumsal kimliği tekrar elden geçirildi ve aşağıda göreceğiniz yeni logo ve 
kurumsal kimlik çalışması yapıldı.

Adres: Büyükdere Cad. No:127 B Kule D:1405 Astoria, Esentepe/İSTANBUL Tel: 0212 236 95 39 Fax: 0212 259 93 95 www.pfd.org.tr

Adres: Büyükdere Cad. No:127 B Kule D:1405 Astoria, Esentepe/İSTANBUL Tel: 0212 236 95 39 Fax: 0212 259 93 95 www.pfd.org.tr



İNTERNET SİTESİ
Kurumsal kimlik çalışmalarını takiben derneğin internet sitesi baştan sona tekrar 
planlandı ve gelecekte verilmesi planlanan online üyelik ve aidat ödeme, online 
hizmet ve destek alımı, online kayıt alımı gibi hizmetlere de destek 
sağlayabilecek bir tasarım ve altyapıyla tekrardan kurgulandı.



SOSYAL MEDYA
 

İnternet sitesiyle birlikte derneğin sosyal medyadaki Twitter, Facebook ve 

Instagram hesapları profesyonel bir ekip tarafından yönetilmeye başlandı ve

5 aylık süreçte takipçi sayılarında ciddi artış gerçekleşti

    MART 2015        OCAK 2016

TWITTER        1012              2319

FACEBOOK        246              1013

INSTAGRAM          0              1498



HUKUK KOMİTESİ

Derneğin internet sitesi ile birlikte faaliyete giren ilk hizmeti futbolcu hukuk 

danışmanlığı oldu.  İnternet sitesi üzerinden veya hukuk@pfd.org.tr adresinden 

derneğe üye olan veya olmayan tüm futbolcuların spor hukuku konusundaki 

uluslararası kurallardan, düzenlemelerden, yeniliklerden ve gelişmelerden 

haberdar olmasını ve bu gelişmeleri öğrenip anlamasını sağlamak amacıyla 

hukuk danışmanlarımız, profesyonel futbolcuların transferi ile yenilenen 

sözleşmelere, liglere bağlı yaş düzenlemelerine, doping ve ırkçılıkla mücadelenin 

hukuki boyutunun anlaşılmasına ve açıklanmasına, hukuki mücadele boyutunda 

destekleme, hak arama ve savunmalarına yardımcı olmaktadır.

Hukuk Komitemiz aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Av. Dr. Hakan ÖNCEL

Emir Güney



ÜYELİK KİTİ
2015-16 sezonunun ikinci devresiyle birlikte aidatlarını ödemiş olan tüm 

üyelerimize aşağıda resmini gördüğünüz isme özel hazırlanmış “TPFD Üyelik 

Kiti” gönderilecektir. Ayrıca şu an elinizde tuttuğunuz “TPFD Üyelik Kitabı” 

Türkiye’de futbol oynamakta olan yerli ve yabancı tüm profesyonel futbolculara 

ve veteran üyelerimize gönderilmiştir.



TAKIM ZİYARETLERİ
 

Dernek yönetim kurulu seçilir seçilmez ilk iş olarak hızlıca  Süper Lig takımlarını 

ziyaret ederek üye toplama ve derneğin yeni vizyon ve misyonunu futbolculara 

aktarma çalışmalarına başladı.

Bu bağlamda 2014-15 sezonunda Spor Toto Süper Lig’de bulunan 18 takımı da 

ziyaret ederek Spor Toto Süper Lig’de futbol oynayan tüm futbolcularla 

toplantılar gerçekleştirildi.

Bu toplantılarda derneğin önümüzdeki zamanda vereceği hizmetler ve 

derneğin yeni yapılanması hakkında bilgi vererek derneğin daha da güçlü bir 

şekilde bu çalışmaları yürütebilmesi için futbolculardan destek istendi.



3. LİG TAKIM KAPTANLARI TOPLANTISI
10 Haziran 2015 tarihinde TPFD Yönetim Kurulu'nun, TFF'nin Beykoz-Riva'da 

bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi’nde Spor Toto 3. Lig 

kulüplerinin kaptanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya,  TPFD Başkanı Hakan 

Ünsal'ın yanı sıra Genel Sekreter Alpay Özalan ve Yönetim Kurulu üyeleri Bülent 

Korkmaz, Tayfur Havutçu ve Soner Tolungüç katıldı.

Toplantıda takım kaptanları 3. Lig’de oynayan futbolcuların yaşadıkları sıkıntıları 

anlattı ve yapılabilecek çalışmalar üzerine paylaşımlar gerçekleştirildi.



BASIN TOPLANTISI
 

27 Haziran 2015 tarihinde, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği yeni yönetim 

kurulu olarak, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent merkezinde, ilk basın 

toplantımız gerçekleştirildi. 

Dernek Başkanımız Hakan Ünsal ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla 

gerçekleştirilen basın toplantısında yeni yönetim kadromuz, geçtiğimiz üç aylık 

dönemin değerlendirmesinde bulunarak derneğimizin gelecek dönem hedef ve 

hizmetlerini basın mensupları ile paylaştı.



SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK KAMPI
TPFD olarak yurtdışında birçok örneği olan Sezon Öncesi Hazırlık Kampı’nın 

Türkiye’de ilki 2015-2016 sezonu öncesinde gerçekleştirildi.

Yeni sözleşme imzalamamış veya kendi takımında kamp kadrosunda 

bulunmayan profesyonel futbolcular için düzenlenen kamp programımız 10’ar 

günlük 2 dönem halinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Tesisleri’nde 

yapıldı.

Kamp programında, futbolculara antrenman eksiklerini tamamlama fırsatı, 

teknik ve taktiksel yönden katkı, motivasyon ve psikolojik destekle birlikte kişisel 

gelişim fırsatları da sağlanmaya çalışıldı.   

1. DÖNEM KAMP BİLGİLERİ

Kamp Koordinatörü : Alpay ÖZALAN

Kamp Direktörü : Bülent KORKMAZ

Yardımcı Antrenörler : Cengiz DEMİREL

    Nezihi BOLOĞLU

    Emrah Volkan SAYILGAN

Kamp Yeri : TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi, Riva

Kamp Tarihi : 29 Haziran - 10 Temmuz

Futbolcu Sayısı : 25



SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK KAMPI
2. DÖNEM KAMP BİLGİLERİ

Kamp Koordinatörü : Alpay ÖZALAN
Kamp Direktörü : Soner TOLUNGÜÇ
Yardımcı Antrenörler : Zafer BİRYOL
    Volkan KİLİMCİ
   Evren Ersan NALBANT
Kamp Yeri : TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi, Riva
Kamp Tarihi : 30 Temmuz - 08 Ağustos
Futbolcu Sayısı : 21

SPONSORLAR

ACIBADEM SPORTS SPORCU SAĞLIĞI MERKEZİ

Sporcu sağlığı alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri ve FIFA tarafından 
“FIFA Medical Centre of Excellence - Mükemmeliyet Sağlık Merkezi” sertifikası 
verilmiş olan Acıbadem Sports Sporcu Sağlığı Merkezi ekibi tarafından kampımıza 
katılan futbolculara yönelik kamp öncesi ve sonrası değerlendirme yapılabilmesi 
amacıyla aşağıdaki testler uygulandı.
      
 • Vücut Kompozisyonu / Antropometri
 • Kor ve Postür Stabilizasyonu
 • Üst Gövde Kuvvet
 • Uyluk Ön Arka Kas Kuvveti ve Dengesi
 • Anaerobik Eşik
 • Patlayıcı Kuvvet
 • Monilabb Bireysel Yaralanma Risk Profili

LOTTO TÜRKİYE (LİNTEKS)

Her iki kamp döneminde tüm futbolcuların ve teknik ekibin antrenman 
malzemeleri Lotto Türkiye üreticisi Linteks tarafından karşılandı.



SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK KAMPI



PFD ÖDÜL TÖRENİ
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak bu yıl ilk kez PFD Ödül Töreni 
düzenleyerek Süper Lig’de sezonun en iyileri belirlendi.

10 Ağustos 2015 Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 
törende, profesyonel futbolcularımızın oylamalarıyla toplam 9 kategoride 
ödüller sahiplerini buldu. Derneğimizin ev sahipliğinde gerçekleşen ve spor 
dünyasının önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği ödül töreninde 2014-2015 
sezonunun en’leri değerlendirildi.

PFD Ödül Töreni’nde Ödül Kazananlar şöyleydi;

PFD Özel Ödülü - Arda TURAN

Yılın Futbolcusu Ödülü - Fernando MUSLERA

Fair Play Ödülü - Shota ARVELADZE

Yılın Teknik Direktörü Ödülü - Hamza HAMZAOĞLU

Yılın Kalecisi Ödülü - Fernando MUSLERA

Yılın Genç Futbolcusu Ödülü - Ozan TUFAN

Yılın Golü Ödülü - Güray VURAL

    (FB-Akhisar 21. Hafta)

Yılın Asisti Ödülü - Moestafa EL KABİR

    (GB-Başakşehir Maçı 25.Hafta)

Yılın En İyi 11'i Ödülleri - Fernando MUSLERA, Caner ERKİN,

    Serdar AZİZ, Semih KAYA, Şener ÖZBAYRAKLI,  

    Wesley SNEIJDER, Mehmet TOPAL,

    Mehmet EKİCİ, Gökhan TÖRE,

    Burak YILMAZ, Jose FERNANDAO.



PFD ÖDÜL TÖRENİ



PFD ÖDÜL TÖRENİ

Sponsorlar ve Destek Verenler



4 BÜYÜKLER SALON TURNUVASI
2015-16 Sezonu devre arasında TV8 İşbirliği ile Beşiktaş, Fenerbahçe, 

Galatasaray ve Trabzonspor Veteran Takımlarının katıldığı “4 Büyükler Salon 

Turnuvası” organizasyonunu gerçekleştirdik. Bu turnuvadan sağlanan gelir, 

desteğe ihtiyacı olan eski futbolculara dağıtılmak üzere derneğimize bağış 

olarak aktarıldı.
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