
TUR1ZM AMAÇLI SPORT1F FAAL1YET YÖNETMEL1�1  
  

B1R1NC1 BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan1mlar 

Amaç 

MADDE 1 3 (1) Yönetmeli�in amac1, çe_itli spor disiplinlerinin turizm faaliyeti olarak 

uygulanmas1 s1ras1nda, turizm amaçl1 sportif faaliyette bulunacak turizm i_letmelerinde aranacak 

nitelikleri belirlemek, faaliyetin güvenli biçimde sürdürülebilmesi için önlemleri almak, denetlemek ve 

turizmin çe_itlendirilmesini geli_tirmektir. 
Kapsam 

MADDE 2 3 (1) Bu Yönetmelik, sportif turizm faaliyetinin yap1lmas1na ili_kin uyulmas1 zorunlu 

_artlar1 kapsar. 

(2) 1lgili mevzuata uygun faaliyet gösteren spor kulüpleri ve ilgili federasyonlar1n kendi 

sporcular1 aras1nda veya ba_ka ülke sporcular1 aras1nda düzenleyecekleri faaliyetler, bu Yönetmeli�in 

kapsam1 d1_1ndad1r. 

Dayanak 

MADDE 3 3 (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 say1l1 Turizmi Te_vik Kanununun 37 

nci maddesinin (C) bendinin (3) numaral1 alt bendine dayan1larak haz1rlanm1_t1r. 

Tan1mlar 

MADDE 4 3 (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 

a) Acenta: 14/9/1972 tarihli ve 1618 say1l1 Seyahat Acentalar1 ve Seyahat Acentalar1 Birli�i 

Kanununa uygun olarak kurulmu_ seyahat acentas1n1, 

b) Bakanl1k: Kültür ve Turizm Bakanl1�1n1,  

c) Deniz turizmi arac1 i_letmesi: 2634 say1l1 Turizmi Te_vik Kanunu ve 24/7/2009 tarihli ve 27298 

say1l1 Resmî Gazete9de yay1mlanarak yürürlü�e giren Deniz Turizmi Yönetmeli�i uyar1nca 

belgelendirilmi_ deniz turizmi arac1 i_letmesini, 

ç) Deniz turizmi arac1 i_letmesi belgesi: Denizde turizm amaçl1 su alt1 ve su üstü faaliyette 

bulunacak i_letmelere valilikçe verilecek belgeyi, 

d) 1l Müdürlü�ü: 1l Kültür ve Turizm Müdürlü�ünü, 
e) 1zin: Valilikçe i_letmeye verilecek sportif turizm faaliyetinde bulunabilme izin belgesini, 

f) Kurul: 11 inci maddede say1lan Sportif Turizm Kurullar1n1, 

g) Parkur: Valilikçe belirlenecek sportif faaliyet alan1n1, 

�)Tesis: 2634 say1l1 Turizmi Te_vik Kanunu ve 21/6/2005 tarihli ve 25852 say1l1 Resmî Gazete9de 

yay1mlanarak yürürlü�e giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine 1li_kin 

Yönetmelik uyar1nca Bakanl1kça belgelendirilmi_ i_letmeyi, 

h) Turizm amaçl1 su alt1 ve su üstü sportif faaliyet: Gezi, spor ve e�lence amaçl1 olarak su alt1 ve 

su üstünde gerekli ekipmana sahip deniz turizmi araçlar1 ile denizde gerçekle_tirilen faaliyeti,  

1) Turizm amaçl1 sportif faaliyet: Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disiplininin 

kurallar1n1n tamamen veya k1smen uygulanmas1 ile turiste yapt1r1lan, turistle birlikte yap1lan veya 
turistler için organize edilen, rafting, paragliding, handgliding, su alt1 ve su üstü sporlar1 (araca ba�l1 

ya da ba�1ms1z), binicilik, da�c1l1k, oto ve motokros, ma�arac1l1k ve benzeri turizm faaliyetlerine konu, 

spor türleri ve turizm çe_itlili�i olarak geli_ecek di�er turizm amaçl1 sportif faaliyetleri, 

i) Yeterlilik Belgesi: Sportif Turizm Kurulu taraf1ndan düzenlenecek belgeyi (Ek-1), 

ifade eder. 

1K1NC1 BÖLÜM 

Genel ve Özel _artlar, Parkur, Sportif Turizm Kurullar1n1n  
Olu_umu ve 1_letmelere 1zin ve Yeterlilik Belgesi Verilmesi 

Genel _artlar 

MADDE 5 3 (1) Turizm amaçl1 sportif faaliyetler Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde gerekli izinleri alan, Bakanl1ktan i_letme belgeli acenta, tesis ve deniz turizmi arac1 

i_letmelerince yap1labilir. Ancak, denizde turizm amaçl1 su alt1 ve su üstü sportif faaliyetlerde 



bulunacak acenta ve tesislerin, ayr1ca deniz turizmi arac1 i_letmesi belgesi almas1 zorunludur. Tesisin 

önünde denizde yap1lacak sportif faaliyetlerde öncelik tesise aittir. 

(2) Gerçek ve tüzel ki_iler taraf1ndan denizde gerçekle_tirilecek turizm amaçl1 su alt1 ve su üstü 

sportif faaliyetler için, deniz turizmi arac1 i_letmesi belgesi di�er faaliyet türleri için acenta belgesi 

al1nmas1 _artt1r.  

(3) 2 nci maddenin ikinci f1kras1 hükmünde belirtilen kurulu_larca düzenlenecek faaliyetler, 

tesisler bünyesinde yap1lacak faaliyetler, kruvaziyer gemilerin Liman Ba_kanl1�1n1n gösterdi�i 

alanlarda mü_terilerine yapt1racaklar1 su üstü sportif faaliyetler ile liman haricinde koylarda seyreden 

özel ve ticari yatlar1n, yatç1lar1na yapt1racaklar1 turizm amaçl1 su üstü sportif faaliyetlere ili_kin olarak 
birinci ve ikinci f1kra hükümleri uygulanmaz.  

Spor kurallar1 
MADDE 6 3 (1) Sportif turizm faaliyetine konu sporun uygulanmas1nda, o sporun yap1lmas1 için 

olu_turulmu_ ulusal spor federasyonlar1 veya kurulu_lar, böyle bir federasyon ya da kurulu_ yoksa 

uluslararas1 kurulu_lar taraf1ndan belirlenmi_ spor kurallar1na uyulur. 

Parkur 

MADDE 7 3 (1) Sportif turizm faaliyeti, valiliklerin (Mülga ibare:RG-1/6/2018-30438) (&) 

belirleyip ilan edece�i alanlar içinde yap1l1r. 

(2) Bu alanlar1n düzenlenmesi valilik taraf1ndan yap1l1r. Birden fazla il s1n1rlar1n1 kapsayan 

düzenleme ise ilgili valiliklerin e_güdümü ile yap1l1r. 
(3) Parkur, her sportif turizm faaliyet türü için valiliklerce ayr1 ayr1 belirlenir. Özel parkur 

gerektirmeyen sportif turizm faaliyetleri için de ayr1ca düzenleme yap1l1r. 

(4) Parkur alanlar1n1n belirlenmesi ve ilan edilmesinde ilgili mevzuat ile ülkemizin taraf oldu�u 

uluslar aras1 sözle_me, anla_ma ve düzenlemelere uyulur, bunun yan1 s1ra ilgili kamu kurum ve 

kurulu_lar1n1n görü_leri al1n1r. 

Denizde su alt1 ve su üstü faaliyet alanlar1 
MADDE 8 3 (1) Valilikler taraf1ndan, denizde gerçekle_tirilecek turizm amaçl1 su alt1 ve su üstü 

faaliyetler için a_a�1daki düzenlemeler yap1l1r. 

a) Mü_terileri ile ili_kilerin yürütüldü�ü, malzemelerin ve en az üç dilde uyar1 levhas1n1n 

bulundu�u sahildeki irtibat noktas1 konulmas1,  
b) Su üstü sporlar1n1n yap1laca�1 emniyetli deniz alan1 ile k1y1s1ndaki istasyon aras1nda su üstü 

araçlar1n1n güvenli giri_ ve ç1k1_lar1n1 sa�layan _amand1ralarla markalanm1_, yüzme alanlar1ndan 

ayr1lm1_ emniyetli denizalan1 belirlenmesi, 

c) 1lan edilen dal1_a aç1k sahalarda koordinatlar1 ile s1n1rlar1 belirlenmi_ yapay resifler, bat1r1lan 

uçak, helikopter, gemi gibi çe_itli araçlar, anfora, su alt1 parklar1 ve do�al yap1s1 ile kendili�inden 

olu_mu_, Kurul taraf1ndan belirlenmi_ dal1_ alan1 olu_turulmas1. 

1zin 

MADDE 9 3 (De�i_ik:RG-1/6/2018-30438)  
 (1) 1_letmeler, her turizm amaçl1 sportif faaliyet türü için ayr1 ayr1 olmak üzere, bu 

Yönetmelikte belirtilen _ekilde valilikten izin al1r. Bu izin bir y1ldan az olmamak üzere talep 
do�rultusunda, faaliyet türü, parkur alan1n1n genel ve özel _artlar1 da göz önünde bulundurularak en 

fazla be_ y1la kadar verilebilir. 

(2) Denizde gerçekle_tirilecek turizm amaçl1 su üstü ve su alt1 sportif faaliyetler için valilikten 

al1nan deniz turizmi arac1 i_letmesi belgesi, izin belgesi yerine geçer. 

(3) Tesis önünde belirlenen parkurlar d1_1nda yer alan ve bir i_letmeye verilecek parkur için 

birden fazla i_letme taraf1ndan ba_vuruda bulunulmas1 durumunda, yeterlili�i uygun görülen 

i_letmelerden altyap1 hizmetlerine en çok katk1 pay1 veren i_letmeye izin verilir. Bu katk1 pay1 Bakanl1k 

Döner Sermaye 1_letmesi Merkez Müdürlü�ü hesab1na yat1r1l1r. Helikopterli kayak (Heliski) için 

belirlenen parkur alan1nda turizm amaçl1 sportif faaliyette bulunabilme izni tek bir acentaya verilir. 

Özel _artlar 

MADDE 10 3 (1) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar1n uygulanmas1na ili_kin _artlar, ihtiyaç 

duyuldu�unda Bakanl1�1n uygun görü_ü al1narak valiliklerce, her turizm amaçl1 sportif faaliyet türü için 

ayr1 ayr1 belirlenir. 



(2) 1zin belgesi talebinde bulunan i_letmeler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerin yan1 s1ra 

a_a�1da belirtilen ve valiliklerce ilan edilecek _artlar1 da haiz olmak zorundad1r. 

a) Kullan1lacak zorunlu malzeme ve araçlar1n bulundurulmas1, 

b) Yap1lacak sportif faaliyet türüne göre personel için zorunlu ehliyete sahip olunmas1, 

c) Yap1lacak sportif faaliyet türü transfer arac1n1 gerektiriyorsa, gerekli nitelikleri haiz transfer 

arac1, 

ç) Sportif faaliyete kat1lan personel ve turiste ait kaza sigortas1 ve mali mesuliyet sigortas1,  

d) 1lk yard1m ekipman1, 

e) Gerekli görülecek di�er hususlara ili_kin _artlar. 
(3) Denizde gerçekle_tirilecek turizm amaçl1 su alt1 dal1_lar1na ili_kin sportif faaliyetlerde, 

3/3/1990 tarihli ve 20450 say1l1 Resmî Gazete9de yay1mlanarak yürürlü�e giren Türk Karasular1nda 

Sportif Amaçlarla Yap1lacak Aletli Dal1_lara 1li_kin Yönetmelik hükümlerine uyulur. 

Sportif turizm kurullar1n1n olu_umu 

MADDE 11 3 (1) Yönetmeli�in belirledi�i görevleri yapmak, turizm amaçl1 sportif faaliyette 

bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek, yeterlilik belgesi düzenlemek, Yönetmeli�in uygulanmas1 

için gerekli çal1_malar1 yapmak, denetimi sa�lamak için, valiliklerce belirlenecek bölgelerde Sportif 

Turizm Kurulu kurulur. 

a) Acentalar1n ba_vurular1nda Kurul; bulundu�u ilde Vali veya görevlendirece�i Vali Yard1mc1s1; 

ilçede Kaymakam, 1l Kültür ve Turizm Müdürü veya görevlendirece�i 1l Kültür ve Turizm Müdür 
Yard1mc1s1, Gençlik ve Spor 1l Müdürü veya görevlendirece�i ki_i ve Türkiye Seyahat Acentalar1 Birli�i 

taraf1ndan belirlenen bir seyahat acentas1 temsilcisi olmak üzere dört ki_i, daimi inceleme yapaca�1 

faaliyet türüne uygun olarak da bir uzman ki_inin kat1l1m1yla be_ ki_iden olu_ur. 

b) Tesislerin ba_vurular1nda Kurul; bulundu�u 1lde Vali veya görevlendirece�i Vali Yard1mc1s1; 

1lçede Kaymakam, 1l Kültür ve Turizm Müdürü veya görevlendirece�i 1l Kültür ve Turizm Müdür 

Yard1mc1s1, Gençlik ve Spor 1l Müdürü veya görevlendirece�i ki_i ve tesisin üyesi oldu�u kurulu_ 

taraf1ndan belirlenen bir sektör temsilcisi olmak üzere dört ki_i, daimi inceleme yapaca�1 faaliyet 

türüne uygun olarak da bir uzman ki_inin kat1l1m1yla be_ ki_iden olu_ur.  

 c) Denizde gerçekle_tirilecek su alt1 ve su üstü sportif faaliyetlerde bulunacak i_letmelerin 

ba_vurular1nda Kurul; bulundu�u 1lde Vali veya görevlendirece�i Vali Yard1mc1s1; 1lçede Kaymakam, 1l 
Kültür ve Turizm Müdürü veya görevlendirece�i 1l Kültür ve Turizm Müdür Yard1mc1s1, Gençlik ve Spor 

1l Müdürü, Liman Ba_kan1, Sahil Güvenlik Komutan1 veya bunlar1n görevlendirece�i ki_i, Deniz Ticaret 

Odas1n1n ilgili meslek temsilcisi olmak üzere alt1 ki_i, daimi inceleme yapaca�1 faaliyet türüne uygun 

olarak da bir uzman ki_inin kat1l1m1yla yedi ki_iden olu_ur. 

 (2) Kurulun yaz1_malar1 ve sekretaryas1 1l Müdürlü�ü bünyesinde yerine getirilir. 1lde Vali veya 

görevlendirece�i Vali Yard1mc1s1; 1lçede, Kaymakam Kurul Ba_kan1 olarak, 1l Kültür ve Turizm Müdürü 

veya görevlendirece�i 1l Kültür ve Turizm Müdür Yard1mc1s1 ikinci ba_kan olarak görev yapar. Kurul 

Ba_kan1n ça�r1s1yla toplan1r. Kararlar oy çoklu�u ile al1n1r. Oylar1n e_itli�i halinde ba_kan1n kulland1�1 

oy yönünde ço�unluk sa�lanm1_ say1l1r. Kurul gerekli gördü�ü hallerde görü_ almak üzere uzman 

ça�1rabilir.  
Yeterlilik belgesi 
MADDE 12 3 (1) Yeterlilik belgesi her sportif turizm faaliyet türü ve her parkur için ayr1 ayr1 

düzenlenir. Yeterlilik Belgesi alabilmek için, a_a�1da belirtilen belgeler ile ba_vurulur: 

a) Ba_vuru dilekçesi, 

b) Seyahat acentas1 i_letme belgesi, 

c) Sosyal Güvenlik Kurumu i_yeri kodunun da yer ald1�1, turizm amaçl1 sportif faaliyette 

çal1_t1r1lacak personelin T.C. Kimlik Numaras1 ve yapacaklar1 görevleri belirten beyan1, 

ç) Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ili_kin olarak ilgili spor federasyonundan 

al1nm1_ ehliyet, 

d) Faaliyette kullan1lacak malzeme veya araçlar1n ilgili mevzuata uygun kullan1m belgeleri ile, 
bunlara ili_kin test belgeleri, 

e) Turizm amaçl1 sportif faaliyete kat1lan personel ve turiste ait kaza sigortas1 ve mali mesuliyet 

sigortas1 poliçesi, 



f) Tesis önünde gerçekle_tirilecek sportif faaliyetler için turizm i_letmesi belgesi,  

g) Tesis önünde gerçekle_tirilecek sportif faaliyet i_letmecisinin tesis i_letmecisi ile farkl1 olmas1 

durumunda, tesis i_letmecisi ile seyahat acentas1 veya deniz turizmi arac1 i_letmecisi aras1nda 

yap1lacak akid. 

(2) Denizde gerçekle_tirilecek su alt1 ve su üstü sportif faaliyetlere ili_kin ba_vurularda, bu 

maddenin birinci f1kras1n1n (b) ve (f) bentlerinde istenilen belgeler aranmaz. 

(3) Kurul ba_vurular1 inceler, uygun olan ba_vurular için yeterlilik belgesi verir. 

(4) 1l Müdürlü�ü, yeterlilik belgesi ile kendisine ba_vuran izin taleplerini inceler ve üzerinde 

süresi, ait oldu�u sportif turizm faaliyet türü ile parkurun belirtildi�i sportif turizm faaliyeti izin 
belgesini (Mülga ibare:RG-1/6/2018-30438) (&) düzenler. 

(5) Bu maddenin birinci f1kras1 kapsam1nda istenilen belgelerin asl1n1n getirilmesi halinde, 

belgenin fotokopisi ibraz edilen belgeye uygunlu�u kontrol edildikten sonra, ilgili görevli taraf1ndan 

isim ve unvan yaz1larak tasdik edilir. Gerçe�e ayk1r1 belge verenler veya beyanda bulunanlar hakk1nda 

26/9/2004 tarihli ve 5237 say1l1 Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet 

Ba_savc1l1�1na suç duyurusunda bulunulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yükümlülükler, Yasaklar ve Belgelerin 1ptali 
Yükümlülükler 

MADDE 13 3 (1) Yeterlilik belgesinde yer alan hususlara ili_kin olacak tüm de�i_iklikler 
faaliyetten önce yaz1l1 olarak Kurula bildirilir. Sportif turizm faaliyetine kat1lanlar1n bir listesi, 

istenildi�inde Kurula veya valili�e verilmek üzere ilgili i_letmeler taraf1ndan tutulur.  

(2) Faaliyet s1ras1nda meydana gelen kaza, faaliyeti yapan i_letme taraf1ndan rapor halinde 

derhal Kurula bildirilir. 

Yasaklar 

MADDE 14 3 (1) 1zinsiz olarak turizm amaçl1 sportif faaliyette bulunulmas1, i_letme belgesi veya 

izin belgesinde belirlenen türün ve ilan edilen parkur d1_1nda sportif faaliyet yap1lmas1, faaliyetin 

yeterlilik belgesi kapsam1nda olmayan malzeme-araç ve personel ile gerçekle_tirilmesi yasakt1r. 

(2) 1zinsiz olarak turizm amaçl1 sportif faaliyette bulunanlar, bulunduklar1 yerlerin en büyük 

mülki amirleri taraf1ndan derhal faaliyetten men edilir, 30/3/2005 tarihli ve 5326 say1l1 Kabahatler 
Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyar1nca i_lem yap1l1r. 

(3) Devlet orman1 içindeki veya ormanlara 4 km mesafede veya 31/8/1956 tarihli ve 6831 say1l1 

Orman Kanununun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsam1na giren köy hudutlar1nda, konak yerlerinden 

ba_ka yerde gecelemek, izin verilen ocak yerlerinin d1_1nda ate_ yakmak veya izin verilen yerlerdeki 

yak1lan ate_i söndürmeden mahali terk etmek, ormanlara sönmemi_ sigara veya yang1na yol 

açabilecek madde atmak yasakt1r. Yasaklara uymayanlar hakk1nda 6831 say1l1 Orman Kanununun ilgili 

maddeleri hükümleri uygulan1r. 

(4) Su alt1 ve su üstü sportif faaliyetler deniz trafi�inin yo�un oldu�u alanlarda 18/12/1981 

tarihli ve 2565 say1l1 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyar1nca belirlenmi_ alanlar 

ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 say1l1 Kültür ve Tabiat Varl1klar1n1 Koruma Kanunu uyar1nca belirlenmi_ 
tarihi ve do�al sit alanlar1nda yap1lamaz. 

1zin ve yeterlilik belgesinin iptali 
MADDE 15 3 (1) 14 üncü maddede belirtilen hususlardan herhangi birine ayk1r1 faaliyette 

bulunan i_letmelerin deniz turizmi araçlar1 i_letmesi belgesi veya izin belgesi valilik taraf1ndan, 

yeterlilik belgesi ilgili Kurul taraf1ndan iptal edilir. 

Denetim 

MADDE 16 3 (1) Spor kurallar1n1n uygulanmas1 veya sportif faaliyetin tabi oldu�u di�er konular, 

bu konuda yetkili k1l1nm1_ kurum ve kurulu_larca denetlenir. 

(2) Turizm amaçl1 sportif faaliyetler, Bakanl1k, valilik ve ilgili Kurul taraf1ndan denetlenir. 

(3) Sportif turizm faaliyeti alanlar1nda ilgili Kurul ad1na gerek görüldü�ünde valilikler taraf1ndan 
bir görevli bulundurulabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Di�er Hükümler 



Güvenlik kurallar1 
MADDE 17 3 (1) Münferit olarak sportif turizm faaliyet alanlar1ndan yararlanmak isteyen 

ki_iler, gerekli ehliyet sahibi olmalar1 halinde bu Yönetmeli�in _artlar1 d1_1nda ancak faaliyetin genel 

güvenlik kurallar1na uygun olarak sportif faaliyette bulunabilirler. 

Spor faaliyetlerine uygulanacak mevzuat 

MADDE 18 3 (1) Bu Yönetmeli�in uygulanmas1nda ilgili spor dallar1na ili_kin mevzuat hükümleri 

sakl1d1r. 

BE_1NC1 BÖLÜM 

Çe_itli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kald1r1lan yönetmelik 

MADDE 19 3 (1) 15/6/1997 tarihli ve 23020 say1l1 Resmî Gazete9de yay1mlanarak yürürlü�e 

giren Turizm Amaçl1 Sportif Faaliyet Yönetmeli�i yürürlükten kald1r1lm1_t1r. 

Yürürlük 

MADDE 20 3 (1) Bu Yönetmelik yay1m1 tarihinde yürürlü�e girer. 

Yürütme 

MADDE 21 3 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakan1 yürütür. 

  

                                 
Yönetmeli�in Yay1mland1�1 Resmî Gazete9nin 
Tarihi Say1s1 

23/2/2011 27855 
Yönetmelikte De�i_iklik Yapan Yönetmeliklerin Yay1mland1�1 Resmî 

Gazetelerin 
Tarihi Say1s1 

1/6/2018 30438 

  
  

 

 
  

Ek-1 

  

TUR1ZM AMAÇLI SPORT1F FAAL1YET  
YETERL1L1K BELGES1 

  

  

  

1_letmenin Ünvan1 : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

  

1_letmenin Adresi : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
  

_ube Adresi/1rtibat Adresi : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

  

  

1_letme Taraf1ndan Yap1lacak Sportif Faaliyetin Türü :&&&&&&&&&&&&&... 

  

1_letme Taraf1ndan Yap1lacak Sportif Faaliyetin Süresi :&&&&&&&&&&&&&...   

  

Sportif Faaliyetin Yap1laca�1 Parkur Alan1 :&&&&&&&&&&&&&... 

  
  



&&&&&&&.....Sportif Faaliyette Kullan1lacak  

  

Zorunlu Malzeme Araç Listesi 
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