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K.K.T.C Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, K.K.T.C  Hentbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğünün 

40.Maddesinin (21.) bendinin kendisine verdiği yetkiye kullanarak, aşağıdaki Talimatı yapar 

I. GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 1 –  AMAÇ 

Hentbol müsabakalarına katılmak isteyen spor kulüpleri ile sporcuların uyacakları sporcu tescil, lisans, vize, transfer ve 

sözleşme ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 

MADDE 2 –  KAPSAM  

 

Bu Talimat, tescil edilmiş kulüpler adına kayıtlı olarak Hentbol müsabakalarına katılmak isteyen sporcuların tescil, 

lisans, vize, transfer ve sözleşme işlemleri ile kendilerine lisans verilmesine dair usul ve esasları kapsar. 

 

MADDE 3 –  DAYANAK 

 

K.K.T.C  Hentbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statünün verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE 4 –  TANIMLAR 

“ANTRENÖR”, K.K.T.C Hentbol Federasyonuna kayıtlı antrenörleri, 

“BAKANLIK”,Spor İşlerinden Sorumlu Bakanlığı, 

“BAŞKAN”, K.K.T.C Hentbol Federasyonu Başkanını, 

“BEYAZ KİMLİK”, KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından verilen özel statüdeki kimliği anlatır, 

“BONSERVİS”, Hentbolcunun transfer yapabilmesi için kulüp tarafından yine kulüp başlıklı kağıdına (antetli) yazılmış, 

kulüp ıslak mühürlü, tarihli ve K.K.T.C Hentbol Federasyonu nezdinde o kulüp imza yetkili kişiler tarafından hazırlanan 

ve içeriğinde transfer olacağı kulübün açık ismi belirtilen, ilgili kişinin adı, soyadı, kimlik kartı/pasaport numarası 

belirtilmiş olan belgeyi anlatır, 

“DİSİPLİN KURULU”, K.K.T.C Hentbol Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

“GEÇİCİ (KİRALIK) TRANSFER”, Bir hentbolcunun mevcut kulübünden başka bir kulübe sezon sonu dönmek üzere geçici 

olarak kulüp değiştirmesini anlatır, 

“GÜN”, Cumartesi ve Pazar hariç diğer günler, 

“KKTC”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni anlatır, 

“KTHF”, KKTC Hentbol Federasyonunun anılan ve anlaşılan ismini anlatır,  

“KULÜP”, Spor faaliyeti amacı ile kurulan, federasyona kayıt ve tescilini yaptıran   veya profesyonel kuruluş, dernek, 

şirket veya benzeri tüzel kişileri anlatır, 

“LİG”, K.K.T.C Hentbol Federasyonu Resmi Liglerini anlatır, 

“LİSANS”, Hentbolcuların müsabakalara katılabilmesini sağlamak bakımından verilen tasdikli belgeyi anlatır, 

“MESAİ SAATLERİ”, KKTC Devleti Kamu Yaz ve kış mesai saatlerini anlatır , 

“ÖZEL STATÜ”, KKTC Kimlik kartı olamayan, ailesinin çalışma izniyle adada bulunan hentbolcuları anlatır,  

“SEZON”,  1 Temmuz-30 Haziran arasını anlatır, 

“SİCİL”,  Spor Kulübü ve/veya Derneklerinde ilk kez lisans çıkartacak olan sporculara verilen numarayı anlatır, 

“SÖZLEŞME” Örneği K.K.T.C Hentbol federasyonu tarafından hazırlanan ve kulüp ile hentbolcu arasında imzalanması 

ispat şekli açısından zorunlu olan tek tip hentbolcu sözleşmesini 

“TRANSFER”, Bir hentbolcunun  mevcut kulübünden başka bir kulübe veya geçici olarak kulüp değiştirmesini anlatır, 

“TRANSFER ve TESCİL DÖNEMİ”, Hentbolcunun kulüplere transfer, vize veya tescil (kayıt) yapılabileceği ve K.K.T.C 

Hentbol Federasyonu  tarafından açıklanan tarihleri kapsayan süreyi anlatır, 

“VİZE”, Hentbolcuların tescilli oldukları kulüp adına, her sezonda oynama uygunluğunu ve lisansının verilmesini anlatır, 

“YABANCI UYRUKLU HENTBOLCU”, KKTC vatandaşı ve/veya Özel statüde olmayan diğer ülke vatandaşı hentbolcuları 

anlatır, 

“YERLİ HENTBOLCU”, Hentbol faaliyetine katılan, KKTC vatandaşı ve/veya KKTC doğumlu olan hentbolcuları anlatır, 
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II. BÖLÜM HENTBOLCU STATÜSÜ 

MADDE 5 –  AMATÖR YERLİ HENTBOLCU 

 

Hentbol faaliyetine katılan, kulübü ile herhangi bir hususta yazılı bir sözleşmesi bulunmayan hentbolculardır. 

Hentbolcuların statülerini tespit etmek yetkisi K.K.T.C Hentbol Federasyonu Yönetim Kuruluna aittir 

MADDE 6 – HENTBOLCU  LİSANSLANMASI  

 

   6.1 Bir kişinin K.K.T.C Hentbol Federasyonu nezdinde hentbolcu lisansı alabilmesi için, KKTC vatandaşı veya 

Özel Statü sahibi olması gerekir. Ayrıca, bunların dışındaki kişilerin hentbolcu lisansı alabilmesi için K.K.T.C Hentbol 

Federasyonu tarafından yayınlanan talimat ve/veya statülerdeki kriterlere haiz olması şartıyla lisans çıkarabilir.  

  6.2 K.K.T.C Hentbol Federasyonu hentbol lisansı almak isteyen bir hentbolcunun, 12 yaşını bitirmiş ve 13 

yaşından gün almış olması şart olup, daha küçük yaştaki kişiler hentbol lisansı almak için başvuramazlar.  

   6.3 Kulüp, bir hentbolcuya, K.K.T.C Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan transfer dönemleri dışında 

herhangi bir lisans çıkaramaz. Ancak, on beş yaşını doldurmamış hentbolculara, kulüpleri sezon içerisinde herhangi bir 

zamanda Filiz lisans çıkabilirler.  

   6.4 Kulüp, lisanslı olan her hentbolcusunu, K.K.T.C Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından önceden 

açıklanan vize dönemlerinde vize yaptırmak zorundadır. K.K.T.C Hentbol Federasyonu tarafından vize yapılmayan veya 

lisans verilmeyen herhangi bir kişi K.K.T.C Hentbol Federasyonu tarafından yapılan hiçbir organizasyona katılamayacağı 

gibi kulübün de sporcusu olmaz ve serbest kalır.  

   6.5 Bir hentbolcu faal hentbol hayatı devam ettiği sürede herhangi bir başka görevde bulunamaz. Ancak, ilgili 

hentbolcu kendi lisanslı bulunduğu takımının lig kategorisi haricinde başka takımda, ancak karşılaşmaların 

tamamlanmasıyla antrenör olarak görev alabilir ve/veya lisans çıkarabilir. 

   6.6 Sporcu ve kulüp arasında bir sözleşme var ise federasyona ibraz edilmemesi durumunda federasyon 

sorumlu tutulamaz ve ilgili yönetmelikte yer alan şartlar haiz kalır. 

     6.7 İlgili sezonun bitimi ardından federasyonun açıklayacağı tarihlerde kulüpler lisanslarını federasyona teslim 

etmek zorundadır. Federasyona teslim edilmeyen sporcu lisanslarına sahip sporcular serbest adledilir. 

 

MADDE 7 –  KAYIP LİSANS 

 

     7.1 K.K.T.C Hent bol Federasyonu nezdinde alınan hentbolcu lisansı kaybedilmesi durumunda, Resmi Kulüp 

başlıklı ve kulüp yetkilisi tarafından imzalı ve mühürlü şekilde yazılan bir dilekçe ile federasyona başvuru yapması 

zorunludur. 

    7.2 K.K.T.C Hentbol Federasyonu tarafından incelenecek olan dilekçenin uygun görülmesine 

müteakip,evraklarında eksiklik bulunması durumunda, kulüp bunları tamamlamakla mükelleftir. 

    7.3 Kulüp ilgili sezon için K.K.T.C Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan  vize ücreti tutarında bir kayıp 

bedelini yatırmakla mükelleftir. 

 

MADDE 8 –  FAAL HENTBOLCULUĞUN SONA ERMESİ 

 

    8.1 Bir  hentbolcu kulübündeki  faal hentbol oynamayı sona erdirir ve bunu yazılı olarak Federasyon'a bildirir 

ise en son kulübünün hentbolcusu olarak 2 yıl süre ile Federasyon'da kayıtlı olmaya devam edecektir. 2 yıl veya daha 

uzun bir süre lisanslı olduğu kulübün resmi karşılaşmalarına katılmayan hentbolcular serbest hentbolcu addedilirler ve 

istedikleri kulübe vizelenebilirler. 

    8.2 Bu dönem, hentbolcunun lisanslı olduğu kulübün son resmi müsabakasında oynadığı tarihte başlar. 

     8.3 Hentbolcu bahsi geçen 2 yıllık  dönem içerisinde yeniden hentbola dönmeye karar verirse , önceki 

kulübünün bu Talimat'ın 9. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde “Yetiştirme Bedeli” hakları saklıdır. 
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      8.4 Hentbolcu bahsi geçen bir sezon sona erdikten sonra, önceki kulübunün , hentbolcunun yeni kulübünden 

“Yetiştirme Bedeli” isteme hakkı yoktur. 

MADDE 9 – YETİŞTİRME BEDELİ  

 

    9.1 Bir sporcu ilk lisans çıkardığı kulüpte 20 yaşına kadar oynamak zorundadır. 20 yaş öncesinde herhangi bir 

kulübe transfer olmak isterse, kendisi veya kendisini transfer etmek isteyen kulüp, lisansiye olduğu kulübüne   

“YETİŞTİRME BEDELİ” ödemek ve bonservis almak zorundadır. 

  9.2  2020- 2021 Hentbol sezonundan geçerli olmak üzere Yetiştirme bedeli  asgari ücretin 1.5 (Bir Buçuk) 

katıdır.Federasyon Yönetim Kurulu her sezon sonunda yetiştirme bedelini belirleme hakkına sahiptir.         

      9.2.1 Yetiştirme Bedeli federasyonun  banka hesabına sporcunun adı soyadını belirtilerek yatırılır ve dekontu 

federasyon sekretaryasına tutanak karşılığı teslim edlir. 

      9.2.2 Yetiştirme bedelinin banka masrafları düşülerek kalan miktar, oyuncusu transfer olan kulüp ve/veya 

derneğe verilir. 

 

       III. BÖLÜM VİZE, LİSANS, TRANSFER VE TESCİL 

 

 

MADDE 10 – KULÜPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

 

    10.1 Mevcut kulübünde lisansı devam eden hentbolcuyla bu hentbolcuyu transfer etmek niyetinde olan başka 

bir kulüp, hentbolcuyla görüşmelere başlamadan önce, hentbolcunun ilişkisi devam ettiği kulübünden yazılı izin almak 

zorundadır. Yazılı izin almaksızın görüşmeler yapan ve/veya hentbolcuyu antrenmanlarına indirmeye başlayan kulüp, 

hentbolcu, hentbolcu temsilcisi ve diğer kişiler K.K.T.C Hentbol Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk edilir.  

    10.2  Mevcut kulübünde lisansı devam eden hentbolcuyu kulübü kadrosunda düşünmüyorsa ve/veya kadro 

dışı bırakmış olsa bile ilgili kulüp bu hentbolcuya antrenman yaptırmak zorundadır. Buna uymayan kulüpler K.K.T.C 

Hentbol Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

MADDE 11 – TESCİL, LİSANS VE VİZE MECBURİYETİ 

 

Tescil edilmiş sporcuların, Federasyonca yönetilecek ve yürütülecek hentbol müsabakalarına katılabilmek için bu 

Talimat hükümlerine göre sporcu lisansı almış olmaları ve bu lisansı her yıl vize ettirmeleri zorunludur. 

  11.1 Kulüpler Federasyon tarafından hazırlanan tek tip lisans,vize ve tescil evraklarını kullanmak zorundadırlar. 

  11.2 Federasyon Yönetim Kurulu her yıl, sporcuların lisans, vize, tescil ve katılım işlemlerinde uygulanacak 

şartları belirleyerek statü ile duyurur. 

  11.3 Hentbol müsabakalarında sporcular bir kulüp adına tescil olmak zorundadır. Sporcular kulüp adına sahip 

oldukları lisansları ile şartları uygun olduğu ve/veya kulübü tarafından bonservis verildiği takdirde transfer hakkından 

yararlanabilirler. 

 

MADDE 12 –  HENTBOLCULARIN TRANSFERİ 

 

     12.1 Cezalı Sporcular transfer olamaz. Cezalarını çektikten sonra takip eden ilk transferde döneminde kulüp 

değiştirebilir. 

     12.2 Hentbolcu tescilli bulunduğu kulübünden bonservis belgesi almak şartıyla bir sezonda 2 kez transfer veya 

1 kez kiralık transfer yapabilir. Kiralık olarak transfer yapan bir hentbolcu sezonu,  gittiği kulüpte tamamlar. Sezon 

sonunda otomatik olarak eski kulübüne döner 

    12.3 Hentbolcular, Bonservisle veya Serbest transfer hakkı ile transfer olabilir. 

    12.4 Bonservis, verilen sezon için geçerlidir. Bonservis verilen hentbolcular bonserviste yazılı kulübe transfer 

olurlar. 

    12.5 Birden fazla spor kulübüne aynı transfer döneminde transfer isteğinde bulunan hentbolcuların transfer 
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işlemleri K.K.T.C Hentbol Federasyonu Disiplin Talimatı hükümlerinin uygulanması  sonucuna kadar yapılamaz. Cezanın 

bitiminde hentbolcuların yeniden transfer isteminde bulunması gerekir. 

    12.6  İki yıl (2) yıl veya daha uzun bir süre lisanslı olduğu kulübün resmi karşılaşmalarına katılmayan 

hentbolcular serbest hentbolcu addedilirler ve istedikleri kulüpte yeni kayıt yaptırabilirler. Bu şekilde transfer yapacak 

hentbolcular eski kulüpleri adına lisanslarının vize edilmiş olması ve müsabaka takım listesinde adının bulunması 

transfer yapmasına engel değildir. Hentbolcunun fiilen müsabakada oynamamış olması şarttır. 

     12.7 Bir hentbolcu faal hentbol oynamayı sona erdirdiğini K.K.T.C Hentbol Federasyonuna yazılı olarak 

bildirdiği tarihten sonra, geçen 2 yıllık dönem içerisinde yeniden hentbola kendi kulübü (hentbolu bıraktığı kulüp) 

dışında dönmek ister ise, önceki Kulübünden alacağı yazılı belgeyi K.K.T.C Hentbol Federasyonuna diğer istenen 

evraklarla birlikte sunmak zorundadır 

MADDE 13 – LİSANS TESCİL BAŞVURUSU 

 

Amatör yerli hentbolcunun bir kulüp adına tescil edilebilmesi ve lisans verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin kulüp 

tarafından KKTCHF’ye sunulması zorunludur: 

      13.1  Kimlik kartı sureti,küçük yaştaki sporcular için doğum belgesi, 

    13.2  Son 1 ay içersinde çekilmiş 2 fotoğraf, 

    13.3  Özel veya Devlet Hastanesinden alınacak ilgili doktorun verdiği sağlık raporu, 

    13.4  Federasyonun resmi web sitesinden alınacak lisans müracaat ilgili formlarının bilgi olarak eksiksiz şekilde 

doldurulması, 

    13.5  18 yaşından küçükler için veli izin belgesi(noter  veya muhtar onaylı), 

    13.6 İkametli özel statülü hentbolcuların ebeveynlerinin çalışma izni ve ikamet belgesi, 

     13.7 Taraflar arasında sözleşme yapıldıysa, yapılan sözleşmenin bir süreti,  

                13.7.1 Hentbol müsabakalarına katılacak kulüpler, 18 yaşını doldurmuş sporcuları ile sözleşme yapıp 

yapmamaya kendileri karar verir. Sözleşmenin bir nüshasının federasyona verilmesi halinde sözleşme şartları geçerli 

olur.  

 13.8  Yetiştirme bedelli transfer olan sporcuların ilgili sezonda federasyon tarafından belirlenen ücretlerinin 

ödendiğini gösteren makbuz veya banka dekontu,   

   13.9 Bir sporcu KKTC Hentbol Federasyonuna bağlı bir tek Kulüp adına lisansiyer sporcu olarak müsabakalara 

iştirak edebilir,bir sporcuya federasyona bağlı farklı iki Kulüp ve/veya Dernek için Lisans çıkarılmaz, 

   13.10 Lisans düzenlemek için Federasyona sunulan bütün belgelerin kontrol edilmesinin ardından lisans 

alınmasına aykırı bir durum olmaması halinde  ilgili sporcuya en erken iki(2) en geç yedi (5) günde lisans verilir. 

   13.11 Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin ibraz edilmemesi halinde, ilgili müracaatla ilgili kişiye 

lisans verilmez. 

 

MADDE 14 – YABANCI UYRUKLU SPORCULARIN TESCİL, LİSANS, TRANSFER İŞLEMLERİ  

 

K.K.T.C  Hentbol Liglerinde yer alacak yabancı uyruklu sporcuların tescil, lisans, vize ve sözleşme işlemlerinde, yerli 

sporcular için istenen belgelere ek olarak aşağıda belirtilen belgeler de istenir; 

   14.1 Pasaportun ilgili sayfalarının (resmi adı, soyadı doğum tarihini gösteren kısım, KKTC giriş mührü,)fotokopisi  

 14.2 Federasyona bağlı kulüp ve/veya derneklerde lisans çıkartmak istedikleri yabancı uyruklu sporcuların 

federasyonlarından alacakları,herhangi bir kulüpte oynamadıklarını belirten bir belge veya bağlı olduğu kulüpten 

alacakları ilişiksiz belgesini(bonservis) ibraz etmek zorundadırlar. 

   14.3 Yabancı uyruklu sporcular transfer oldukları kulüp ve/veya derneklere bir sezonluk tescillenir. Sezon sonu 

serbest kalırlar.Taraflar arasında herhangibir sözleşme var ise  ilgili sözleşmenin bir nüshasının federasyona verilmesi 

halinde sözleşme şartları geçerli olur.  

        14.3.1 Yabancı uyruklu sporcuların transfer işlemleri için başvuru esnasında  taraflar arasında sözleşme 

yapıldıysa bir nüshasını beyan etmek zorunluluğu vardır. Sonradan beyan edilen sözleşmeler geçersizdir. 
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MADDE 15 – VİZE İŞLEMLERİ VE SÜRESİ 

 

   15.1 K.K.T.C  Hentbol Ligleri için vize işlemleri federasyon tarafından yapılır. 

   15.2 K.K.T.C  Hentbol Federasyonu tarafından bir Kulüp ve/veya Dernek adı altında kendisine  lisans verilen  bir 

sporcunun lisansı, düzenlenecek müsabakalara iştirak edebilmesi için Kulübü ve/veya Derneği tarafından ilgili her 

sezon için vize ettirilmesi zorunludur. 

   15.3 Kulüpler veya dernekler  vize işlemlerini, ilgili sezonun sona ermesi itibariyle Federasyon yönetim 

kurulunun açıkladığı tarihler arasında (mesai saatlerinde) yaptırmakla mükelleftirler. Belirtilen süreler içerisinde lisansı 

vize yaptırılmayan sporcular serbest kalır. Fakat Federasyon yönetim kurulu bu tarihi uzatma ve/veya değiştirme 

yetkisine sahiptir. Yapılacak uzatma veya değişiklik kulüplere talimat  ile bildirilir. 

 

MADDE 16 – TRANSFER DÖNEMLERİ 

 

   16.1 TRANSFER DÖNEMİ;  15-30 Ağustos tarihleri arasında (her iki tarih dahil) mesai bitimine kadar yapılır. 

    16.2 ARA TRANSFER DÖNEMİ; Büyükler liginin devre arası yapılır. “Alt Yapı” liglerinde ara transfer dönemi 

yoktur. 

    16.3 KİRALIK (GEÇİCİ) TRANSFER DÖNEMİ; K.K.T.C  Hentbol federasyonu yönetim kurulunun uygun gördüğü 

beş günlük sürede mesai saatleri içersinde yapılır. 

    16.4 YABANCI UYRUKLU OYUNCU TRANSFER DÖNEMİ;  1 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 

mesai bitimine kadar yapılır.   

   16.5 K.K.T.C Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu , gerekli gördüğü zaman  transfer dönemlerinin tarihlerini 

değiştirme yetkisine sahiptir.  

 

MADDE 17  – YABANCI UYRUKLU SPORCU  TRANSFERİ VE DÖNEMİ 

 

    17.1 Yabancı Uyruklu Sporcuların yeni lisans çıkarma ve transfer olma süreleri her yıl 1 Eylül- 15 Aralık tarihi 

mesai saati bitimine kadardır.  

          17.1.1  Kulüp ve/veya dernekler yaptıkları yabancı uyruklu sporcu transferlerinin sözleşmelerini, fesh 

ettiklerini federasyona yazılı olarak bildirmeleri halinde  15 Aralık tarihine  kadar olmak kaydıyla  yeni Yabancı Uyruklu 

Sporcu transfer hakkına sahiptirler. 

    17.2 Yabancı Uyruklu Sporcular  Ara ve Kiralık Transfer Döneminde transfer olamaz ve/veya lisans 

çıkartamazlar. 

    17.3 Her kulüp ve dernek büyükler kategorisinde K.K.T.C Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunun belirlediği 

ve ilgili talimat ile duyurduduğu sayı kadar  yabancı uyruklu sporcuya lisans çıkarabilir. 

    17.4 Yabancı uyruklu sporcular yalnızca büyükler kategorisinde yer alabilir. 

 

MADDE 18 –  TRANSFER İŞLEMLERİNİN YERİ 

 

Transfer işlemi yapacak olan sporcu veya sporcular Federasyona şahsen müracaat edip ve/veya imzalarını Federasyon 

Yetkilileri önünde atmak zorundadırlar. Transfer işleri döneminde yurt dışında veya vatani görevinde bulunan sporcular 

muvafakatname vererek işlemleri gerçekleştirebilirler. 

 

      III. BÖLÜM SON HÜKÜMLER 

 

MADDE 19 –  YABANCI UYRUKLU   HENTBOLCULARIN ÖZEL STATÜSÜ KAZANMASI 

 

KKTC’ye  görevli ve/veya yasal izinle (oturma ve/veya çalışma) ikamet edenlerin ailelerin çocukları, burda doğduğu 

halde vatandaşlık alamayan çocuklar, okulunu burda okuyan çocuklar hentbol   liglerinde filiz lisans çıkartarak hentbol 
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oynayabilirler. 

   19.1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde zorunlu resmi görev yapan  (asker, bürokrat, öğretmen, elçilik 

mensubu vs.) ailelerin çocukları, 

   19.2 Yurt dışından gelmiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  çalışma izni almış ailelerin çocukları, 

   19.3 Küçük yaşta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmiş  ilkokulu, ortaokulu ve lise’yi  Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde okuyup tamamladığını belgeleyen çocuklar, 

   19.4 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yerleşmiş ancak vatandaş olamayan ailelerin Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde doğmuş çocukları, 

   19.5 18 yaşından gün almış sporcular özel statü hakkı kazanamaz. 

MADDE 20 –  GEÇİCİ (KİRALIK) TRANSFER 

 

   20.1 Hentbolcunun, asıl kulübünden başka bir kulübe geçici olarak ayni sezon içinde KKTHF'nin talep ettiği 

formları eksiksiz ve zamanında ibraz etmesiyle gerçekleştirdiği transfer türüdür. 

   20.2 Geçici transfer dönemi, K.K.T.C Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından ilgili lig için açıklanan 

ve/veya yayınlanan tarihlerdeki süredir. 

   20.3 Geçici transfer olmuş olan hentbolcu, sezon sonu  geri asıl kulübüne yeniden tescil edilir. 

   20.4 Geçici transfer, sportif rekabeti ve hentbolcunun katılacağı müsabakaları sınırlandıran hükümler 

bulunamaz. 

MADDE 21 –  YAŞ HADDİ NEDENİYLE SERBEST TRANSFER HAKKI 

 

    21.1 Erkeklerde 25, Kadınlarda 25 yaşını doldurmuş sporcular bağlı bulundukları kulübünün iznini almadan 

diledikleri bir kulübe YAŞ HADDİ NEDENİYLE SERBEST TRANSFER haklarını kullanabilirler. Bu sporcuların transfer 

işlemleri  ara transfer ve geçici transfer döneminde  yapılamaz. 

   21.2 Yaş haddinden dolayı  transfer haklarını kullanarak transfer olan sporcular, transfer oldukları  Kulüp 

ve/veya Dernekte bir(1) sezon oynamak zorundadırlar 

   21.3 26 yaşını tamamlamış olan sporcular her transfer döneminde  diledikleri herhangi bir Kulüp ve/veya 

Derneğe transfer olabilirler. 

   21.4 Taraflar arasında sözleşme yapıldıysa yaş hadlerinden serbest kalma hali ortadan kalkar ve sözleşme 

hükümleri uygulanır. 

 

MADDE 22 – FESHEDiLEN( İHRAÇ EDİLEN,KAPANAN,LİGDEN ÇEKİLEN KULÜP) VEYA TAAHHÜTLERiNi YERiNE 

GETiRMEYEN KULÜPLERİN SPORCULARI 

 

   22.1 Bu kulüpler ve/veya sporcuları hakkında son ve kesin karar verme yetkisi Federasyona aittir. 

   22.2 Feshedilen  hentbol şubesi kapatılan kulüplerin sporcuları serbest kalırlar. 

     22.3 O sezon münfesih kulübün resmî müsabakalarında oynamış olanlar sezon sonuna kadar başka bir kulüp 

adına lisans çıkaramazlar. Ancak fesih işlemi geçici transfer dönemi içinde gerçekleşmişse bir başka kulüpte geçici 

transfer hakkını kullanabilirler. 

MADDE 23 – SERBESTLİK   KAZANMA HALLERİ 

    23.1 Yaş hadlerinden dolayı serbest transfer yapma hakkına sahip olan sporcular diledikleri Kulüp ve/veya 

Derneğe transfer olabilirler. 

    23.2 Bağlı bulunduğu Kulüp ve/veya Derneğin 1 yıl boyunca hiçbir müsabakasında yer almayan sporcular 

serbest transfer yapma hakkına sahip olurlar ve diledikleri Kulüp ve/veya Derneğe diledikleri zaman transfer olabilirler. 

Ancak bu süre Federasyon Ceza Kurulunca ceza almış sporcular için ceza sürelerinin bitiminden sonra başlar. 

    23.3 İlgili Kulübün Ligler başladıktan sonra Liglerden çekilmesi halinde bu Kulüp ve/veya Derneğe bağlı 

sporcular serbest kalır. Bu tür sporcular transfer ve ara transfer sezonunda transfer yapma hakkına sahip olurlar. 

    23.4 Mevcut bir Kulüp ve/veya Derneğin düzenlenecek Liglere katılmayacağını Ligler başlamadan önce 

Federasyona yazılı olarak bildirmesi halinde, bu Kulüp ve/veya Derneğe bağlı sporcular serbest kalır. Bu tür sporcular 

2
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istedikleri Kulüp ve/veya Derneğe istedikleri zaman transfer yapabilirler. Transfer ve ara transfer dönemlerini 

beklemeleri gerekmez. 

    23.5 Sezon içerisinde bu yönetmelikte belirtilen tarihler içerisinde bağlı bulunduğu Kulüp ve/veya Dernekler 

tarafından  lisansları vize ettirilmeyen sporcular serbest kalır. Bu tür sporcular diledikleri Kulüp ve/veya Derneğe  

diledikleri zaman transfer olabilirler. 

 

 

MADDE 24 –  YURT DIŞINA TRANSFER 

 

     24.1 Yurtdışına Transfer olacak olan sporcular bağlı bulundukları  Kulüpten alacakları ilişiksiz (bonservis) 

belgesi ve Federasyondan tedarik edecekleri Yurtdışı Transfer Belgesini doğru şekilde  tam olarak doldurdukları 

takdirde istedikleri zaman transfer yapabilirler. 

    24.2 Yurtdışına transfer işlemlerini tam olarak yapıp transfer olan sporcular gittikleri Kulüpten alacakları bir 

ilişiksiz (bonservis) belgesi ile de istedikleri bir başka Kulübe Transfer yapabilirler. 

    24.3 Yurtdışında,transfer işlemlerini tam olarak yapmadan bir Kulüpte Hentbol oynadığı tespit edilen sporcu 

geri ancak kendi Kulübüne transfer olabilir. 

MADDE 25 –  BİRLEŞEN VEYA İSİM DEĞİŞTİREN KULÜPLERİN HENTBOLCULARI 

 

    25.1 Birleşen veya ismini değiştiren kulüplerin hentbolcuları serbest kalmazlar. Bu hentbolcular birleşen veya 

ismini değiştiren kulübün hentbolcusu olurlar. 

    25.2 Birleşen kulüplerin hentbolcularına yeni lisans çıkarmak için federasyonca belirlenecek masraflar dışında 

ücret alınmaz. 

MADDE 26 –  KAPANAN VEYA KAPATILAN KULÜPLERİN HENTBOLCULARI 

 

   Kapanan veya kapatılan kulübün hentbolcuları serbest kalırlar.  

MADDE 27 –  TESCİL ve DİĞER BELGELERİN DOLDURULMASI VE DOĞRULUĞU 

 

   Spor Kulüpleri tarafından doldurulacak belgelerin doğru, eksiksiz ve okunaklı olması şarttır. Özellikle kimlik 

kartları veya yabancılarda ise pasaport bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurulması zorunludur. Gerçek dışı belgeler 

veya beyanlarla tescile sebep olanlar hakkında gerekli K.K.T.C Hentbol Federasyonu Disiplin Talimatı uygulanır. Ayrıca 

bu hentbolcuların tescilleri iptal edilerek bir yıl süreyle tescilleri yapılmaz. 

MADDE 28 –  TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER 

 

   Bu Talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında K.K.T.C Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu karar 

vermeye  yetkilidir. 

MADDE 29 –  YÜRÜRLÜK 

 

   Bu Statü, KTHF Yönetim Kurulu’nun 02.07.2020 tarihli toplantısında kabul edilmiş K.K.T.C Hentbol 

Federasyonunun resmi web sitesi olan www.kthf.eu  adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

MADDE 30 –  YÜRÜTME 

 

   Bu Talimat Kıbrıs KKTC Hentbol Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  

www.kthf.org

http://www.kthf.eu/

