
Başkan’dan; 

 

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği yeni yönetimi olarak 6 ayımızı geride bıraktık.  

Hala ilk günkü heyecanımız ve isteğimizle ekip olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren aldığımız destekler sayesinde planladığımızdan çok 

daha hızlı yol kat ettik. İlk durum değerlendirmemizde ortaya çıkan en büyük eksiğimiz olan 

üye sayısını arttırmak ve kendimizi futbolcu kardeşlerimize anlatabilmek için takımları ziyaret 

ettik. Kısa sürede üye sayımızı arttırarak, tüm liglerdeki profesyonel futbolcu kardeşlerimizin 

dernek üyeliklerini sağladık. Gücümüzü üyelerimizden alıyoruz. O nedenle futbolcu 

kardeşlerimizin hepsinin tek tek üye olmasını sağlamak, sayımızı ve dolayısıyla gücümüzü gün 

geçtikçe arttırmak istiyoruz. Yılsonuna kadar üye sayımızı 1000’e çıkarmak öncelikli 

hedefimiz! 2015-16 sezonunun başlamasıyla takımların maç programlarına uygun tarihlerde 

kulüp ziyaretlerine devam ediyor, yeni dönem hedeflerimizi anlatmayı sürdürüyoruz.  

 

Üye sayımızı arttırma hedefimizle eş zamanlı olarak hem kendi yaşadıklarımız ve 

gözlemlerimiz hem de yaptığımız ziyaretler sonucu futbolcu kardeşlerimizden dinlediğimiz ve 

önceliklendirdiğimiz sorunlara hızlıca çözümler bulmaya çalıştık. En büyük sıkıntıların 

hukuksal kaynaklı olduğunu gözlemledik.  Futbolcuların sorunlarına çözümler üretebilmek ve 

futbola değer katabilecek kalıcı öneriler sunabilmek için; spor hukuku alanında uzman 

avukatlardan kurulu hukuk komitesi kurduk. Komitemiz düzenli olarak toplanarak, futbola 

dair genel sorunlara yönelik iyileştirici çözümler üretirken bir yandan da gelen münferit 

taleplere yardımcı olmaya çalışmaktadır.  

 

2014-2015 sezonunun bitmesiyle ortaya çıkan, sözleşmesi biten veya devam etmesine 

rağmen takım kadrosunda olmayan futbolcular için Riva’da  ‘Sezon Öncesi Kampı’ düzenledik. 

Bülent Korkmaz ve Soner Tolungüç yönetiminde ve Alpay Özalan koordinatörlüğünde 

gerçekleştirdiğimiz kampımıza beklediğimizin çok üstünde bir taleple karşılaştık. 

Kamuoyunda da çok olumlu geri dönüşler aldığımız 2 dönemden oluşan kampımızda günlük 

antremanlar dışında futbolcularımızın kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler de düzenledik.  

Bundan sonra da her sezon öncesi yapmayı planladığımız kampımızı daha da geliştireceğiz.  

 

Bugüne kadar gerek basın, gerek taraftar gerek markalar tarafından değerlendirilip 

ödüllendirilen futbolcu kardeşlerimizin ilk kez kendi meslektaşlarını değerlendirmelerini ve 

yeni sezon öncesi bir araya gelerek birbirlerini ödüllendirmelerini sağladık. Bu sene ilkini 

gerçekleştirdiğimiz PFD Ödül Töreni’ni bundan sonraki senelerde de gelenekselleşerek devam 

ettirmek; futbolcu kardeşlerimiz arasında hem tatlı rekabet oluşturmak ve hem de dostluk 

bağlarını güçlendirmek istiyoruz.   

 

 

 



 

 

Yönetime geldiğimiz 6 ay gibi kısa bir sürede eş zamanlı olarak birçok konuyu çözmeye, birçok 

hizmeti hayata geçirmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte bizleri daha da zorlu günler 

bekliyor. Hem yaptığımız işlerin devamlılığını sağlamak hem de önümüzde bekleyen nice 

konular için çözümler üretmek için çalışmalarımıza ilk günkü aynı heyecanla devam ediyoruz. 

Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz üyelerimize özel eğitim, danışmanlık vb. 

hizmetlerimizle futbolcu kardeşlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için yenilikçi çözümler 

üretecek; ülkemiz futbolunun gelişmesine elimizden gelen her tür katkıyı sağlamaya devam 

edeceğiz.  

 

Sevgi ve Saygılarımla, 

 

Hakan Ünsal 

 

 

 


