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                   Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği FIFPRO Üyelik Süreci Başladı 

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), çalışmalarını güçlendirmek amacıyla uluslararası 
alanda ilk önemli adımını attı. Dernek, Başkan Hakan Ünsal, Genel Sekreter Alpay Özalan ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Bülent Korkmaz başta olmak üzere 6 kişilik temsilci komitesiyle Uluslararası Futbolcular 
Derneği'ne (FIFPro) üyelik sürecini başlatmak için geçtiğimiz günlerde Hollanda'daydı. 

FIFA tarafından da tanınan FIFPro'ya üye olma sürecini başlatmak için Hoofddorp'taki merkezde 
gerçekleştirilen ziyarette, FIFPro Genel Sekreteri Theo van Seggelen, Üyelik ve Uluslararası İlişkiler 
Direktörü Frederique Winia ve derneğin Avrupa Kıtası Üyeleri Yönetimi Kurulu Üyesi Tony Higgins ile 
bir araya gelindi. Görüşmenin ardından üyelik sürecinin ilk adımı olarak TPFD'nin üyelik sürecinin 
‘Gözlemci’ statüsüyle başladığı FIFPro tarafından açıklandı. 

4 saate yakın süren görüşmede, TPFD tarafından öncelikle derneğin 5 yıllık çalışma planı aktarıldı. 
Yapılan görüşmede gelecek dönem planlamalarının yanı sıra; ülkedeki futbolcuların ücretlerinin 
ödenmemesi, şiddet olayları, futbolcu hakları, kulüplerin etkisi ve sonucunda yaşanan mağduriyetler 
konularında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu.  

Toplantı sonrasında FIFPro Avrupa Kıtası Üyeleri Yönetimi Kurulu Üyesi Tony Higgins, " Türk Futbolu 
ve yaşanan sıkıntıları uzun zamandır yakından takip ediyoruz. Derneğin Türk Futbol tarihinde büyük 
başarılara imza atmış isimlerle yeniden harekete geçmesi bizi de çok sevindirdi. TPFD'nin çalışmalarını 
yakından takip edeceğiz ve gereken tüm desteği onlara sağlayacağız." dedi.  

Derneğin uluslararası en önemli adımını attığını vurgulayan TPFD Başkanı Hakan Ünsal;  “FIFPro 
üyeliği hem dernek hem de Türk Futbolu açısından çok önemli bir adım. Dünya arenasında gün 
geçtikçe daha yakından takip edilmeye başlanan ülkemiz futbolunun ana öğesi olan futbolcularımızın 
da dünya standartlarında haklara sahip olmaları en büyük amacımız. Bu amaçla yola çıktığımız ilk 
günden itibaren FIFPro ile temas halindeydik. Uzun süren görüşmeler sonucunda üyelik sürecimizin 
başlaması hepimizin için mutluluk verici. Bundan sonraki süreçte FIFPro ile birlikte hem karşılıklı bilgi, 
deneyim paylaşımında bulunacağız hem de ülkemizdeki futbolcuların da uluslararası haklara sahip 
olmaları konusunda çalışmalar yürüteceğiz.” dedi. 

TPFD'nin ziyaretine ve üyelik sürecinin başladığına kendi internet sitesinde de detaylı biçimde yer 
veren FIFPro, haberi, "Dünya Kupası Kahramanları Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ni Yeniden 
Canlandırıyor" başlığıyla verdi. 

 

 

 



 

 

 

 

FIFPro Hakkında; 

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, FIFPro, kuruluş yolundaki ilk tohumlarını 15 Aralık 
1965'te, Fransa, İskoçya, İngiltere, İtalya ve Hollanda Futbolcular Birliği temsilcilerinin Paris'te 
gerçekleştirdiği toplantıda attı. Dünya çapında 65bin erkek ve kadın futbolcunun temsil edildiği 
birlikte 58 ülkenin üyeliği bulunuyor. 2005 yılından bu yana derneğe üye futbolcuların verdiği oylarla 
birlik tarafından yılın en iyileri seçiliyor. 50. yılını doldurmuş olan birlik futbolcu hakları savunuculuğu, 
futbolda şikeyi önleme, futbolculuk sonrası kariyer planlaması gibi eğitimler de veriyor.  

 

FIFPro Üyeliği Hakkında; 

 

FIFPro üyesi olmak isteyen dernekler, yönetmeliklerinin bir kopyası, finansal durumu ve üye sayısını 
belirterek gerekli başvuru formunu FIFPro'ya ileterek üyelik süreçlerini başlatmak zorundadırlar. 
FIFPro yönetimi gereken durumlarda üyelik süreçlerine yeni kriterler ekleme hakkına sahiptir. FIFPro 
üyesi olmak istemek, FIFPro'nun yönetmeliğini kabul etmek demektir. Üye olma sürecinin 
başlatılmasıyla birlikte başvuran dernek üyeliğe adaylık hakkı kazanır. 1 yılın sonunda dernek FIFPro 
yönetim kurulunun kararına göre tam üye olma hakkı kazanır. FIFPro Yönetim Kurulu başvuran 
derneğin geçen 1 yıllık süre içindeki gelişimini beğenmezse adaylık sürecini uzatma ya da sonlandırma 
hakkına sahiptir. 

 


