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1. Yarışmalar; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon spor 

dalı yarışma kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 

     a) Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışma aşamalarında, 

kız ve erkek öğrenci sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır. 

b) Mahalli yarışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim 

doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir. 

c) Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce yayınlanacaktır. 

ç) Öğrenci sporcuların Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılabilmeleri için mahalli 

yarışmalara fiilen katılmış olmaları gerekmektedir. 

 

2. Kategoriler ve Doğum tarihleri 

 

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 15.maddesindeki hüküm 

gereğince, öğrencinin velisinin izni ile; 

 2010 doğumlu öğrenciler yıldızlar kategorisine, 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler lise kademesinde öğrenim 

görmeleri kaydıyla gençler kategorisine terfi ettirilebilir. 

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular, eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt 

kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz. 

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın Eğitim ve Öğretim kurumlarına kayıtlı aktif 

öğrenciler, spor dalı uygulama esasında belirtilen kategori ve yaş aralığında 

bulunmaları koşulu ile lisanslandırılarak okul spor yarışmalarına katılabilirler. 

3) Kafile işlemleri ve Mali Hususlar 

a) Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında, Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan 

idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yarışma alanına giremez. 

b) Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan kafileler; “Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır. 

c) İlan edilen Türkiye Birinciliği yarışma programına göre, kategorilerinde yarışacak 

öğrenci sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir. 

ç) İlan edilen Türkiye Birinciliği yarışma programına göre yarışmaları erken sonuçlanan 

veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor 

İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor 

Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7. maddenin 8. fıkrasında yer 
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alan hüküm de dikkate alınarak,  belirlenen tarih üzerinden bağlı oldukları Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir 

d) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19. maddesine 

göre işlem yapılır. 

e) Avans kapatma işlemleri, idareci tarafından yapılacaktır. Ödemelerde, mülki amir 

onayı ve kafile listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir. 

f) Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinde; Genel Müdürlükçe spor.gsb.gov.tr/okulsportal 

adresinde ilan edilen öğrenci sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen 

idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz. 

g) Türkiye Birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen 

tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; yarışmalar, ev sahibi ilin İl Tertip 

Komitesinin alacağı karar doğrultusunda, (öğrenci sporcuların bağlı bulunduğu illerle 

gerekli yazışmalar yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. Söz 

konusu nedenlerle; yarışma tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında yarışmaya 

katılan iller tarafından Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi güncellenerek, tahakkuk edecek 

harcırahlar, yarışmaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden 

karşılanacaktır. 

 

4. Ödüller  

1) Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında; 
  Sıralamada; ilk dört dereceyi elde eden öğrenci sporculara madalya ve başarı belgesi 

verilir. 

 

5. Kontenjanlar 

a)Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak öğrenci 

sporcu sayıları; 

 Bir önceki eğitim ve öğretim yılının, Türkiye Birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi 

elde eden öğrenci sporcuların illeri, 

 Bir önceki eğitim ve öğretim yılında, ilgili spor dalı ve kategorisinde Okul 

Sporlarındaki lisanslı öğrenci sporcu sayısı dikkate alınarak Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce belirlenecek ve ilan edilecektir. 

 Mahalli yarışmalar sonucunda bir üst aşamadaki yarışmalara katılamayacaklarını 

geçerli mazeretleriyle İl Tertip Komitelerine yazılı olarak bildiren öğrenci sporcuların 

yerine, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ilan edilen kontenjan doğrultusunda 

mahalli sıralamanın bir altında yer alan öğrenci sporcu, İl Tertip Komitesine 

yarışmalara katılmak için başvuruda bulunabilir. Başvurunun Ulusal yarışma 

tarihinden en az üç iş günü öncesinde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İl Tertip 

Komitesi kararıyla bildirilmesi ve uygun görülmesi halinde söz konusu öğrenci sporcu 

yarışmalara katılabilir. Bildirim yapmayan illerin öğrenci sporcuları ilgili yarışmalara 

katılmazlar. 

6. Yetki 

a) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, yarışmalara dair tüm 

hususları değiştirmede yetkilidir. 

b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Spor Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan spor dalı açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer 

hususları dikkate alarak yarışma programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 
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7. Disiplin İşlemleri ve İtirazlar 

a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil 

ve davranışlarda bulunulması halinde, Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri göz önüne 

alınarak işlem tesis edilir. 

b) Yarışmalarda spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışların işlenmesi 

halinde, “Spor Disiplin Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Türkiye Birinciliği yarışmalarında 

meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi yarışmanın 

düzenlendiği ilin İl Spor Disiplin Kuruluna aittir. 

c) İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 21. maddesinde belirtilen hükümlere göre 

İl Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu 

düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 400,00 TL ücret yatırılır ya da İl 

tertip komitesine tutanak karşılığı elden verilir.  

d) İtirazlara yönelik İl Tertip Komitesinin verdiği kararlar kesindir. 

 

8. Genel Hususlar 

 a) Yarışma alanına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat 

Yönergesine uygun hazırlanmış mülki amir onayı ve kafile listesinde yer alan öğrenci 

sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

b) Çalıştırıcı ve idarecilerin; Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ‘‘Spor Bilgi 

Sistemi’’ üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur. 

     c) Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında esame listelerini  

‘Spor Bilgi Sistemi’ üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl Tertip 

Komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. 

     ç) Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin Spor 

Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenmesi zorunludur. 

d) Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.gsb.gov.tr/okulsportal adresinde ilgili spor dalı 

açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları 

zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı ve/veya idarecilerin tertip komitesine 

yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde öğrenci sporcular yarışmalara 

alınmayacaktır. 

e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim ve öğretim sistemi 5+3+4 olarak 

uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında ülkemizde 

düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden yıldızlar 

kategorisinde 01.09.2007-2008-2009-2010 (Ortaokul Kademesi) doğumlu öğrenci 

sporcular iştirak edecektir. 

f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen yarışma fikstüründe zorunlu 

haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği 

yapılması halinde; söz konusu durum yarışmaya katılan idareci ve çalıştırıcılara il tertip 

komitesi tarafından bildirilecektir. 

g) Öğrenci sporcuların fiziki görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri 

Yönetmeliğinin 16. maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Komitesi tarafından 

işlem tesis edilir. 

ğ) Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında öğrenci 

sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik 

olan öğrenci sporcu yarışmalara alınmayacaktır. 

 T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur) 

 Öğrenci Sporcu  Lisansı (Spor dalına ait) 

 Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi ( İl dışına gidecek kafileler için zorunludur) 

 Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur.) 

     h) Çalıştırıcının ilgili mevzuatlarda yer alan hükümleri taşıması gerekmektedir. 
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Teknik Açıklamalar 

1. Yarışma 8 (Sekiz) Top Pool (Cepli) Bilardo disiplininde oynanacaktır. 

2. Yarışmalarda öğrenci sporcular; siyah kumaş veya kanvas pantolon, polo yaka tek renk 

tshirt veya sweatshirt, düz siyah ayakkabı ve siyah kemer ile sahaya çıkacaktır. 

3. Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışma sistemi katılım sayısına bağlı olarak grup veya 

eleme sistemi ile yapılacaktır. 

 

8 Top Oyun Kuralları 

Oyunun Amacı 

1′den 15′e kadar numaralandırılmış olan toplar ve isteka topu ile oynanır. Toplar 1′den 7′ye 

kadar olan düz toplar, 9′dan 15′e kadar olan parçalı (“çizgili” ya da “pijamalı” da denir) toplar 

ve siyah renkli 8 numaralı top (aslında bu da bir “düz” toptur) olarak sınıflandırılır. Amaç 

kendi seçtiğiniz top grubunu (düz veya parçalı) bitirdikten sonra siyah topu atarak seti 

kazanmaktır. 

 Deklerasyon 

Bu disiplinde deklarasyon (topu hangi deliğe atacağınızı söyleme) vardır. Oyuncu atacağı 

delik belli olan toplarda deklere etme zorunluluğu yoktur. Ama rakibi emin değilse sorma 

hakkıvardır. 

Deklere mecburiyeti olan vuruşlar; bant vuruşları, jump vuruşları, combine vuruşları ve atışın 

yapılacağı deliğin tam anlaşılır olmadığı pozisyonlar. 

 Açılış Bölgesi (Kitchen) 

Uzun bantlardaki 2. noktalar arasındaki çizginin arkasında kalan bölge. 

 Başlangıç 

Oyuna kimin başlayacağına bant atışı ile karar verilir. Her iki oyuncu, kendi vurdukları topu 

karşı kısa banttan (bu banta sadece bir kez değdirerek) geri döndürerek kendilerine yakın olan 

kısa banda (temas ettirerek veya ettirmeden) mümkün olduğunca yakın bırakmaya çalışırlar. 

Atışı her iki oyuncu da aynı anda yapmamış iseler, atışı geç yapan oyuncunun diğer 

oyuncunun atışını izleyerek avantaj sağlamaması için konulmuş bir kural vardır. Bu kurala 

göre atışı geç yapan oyuncu, rakip oyuncunun topu karşı banda temas etmeden önce atışını 

yapmış olmalıdır, aksi halde ilk atışı yapan oyuncu bant atışını kazanır. En yakın bırakan 

oyuncu oyuna başlama ya da açılışı rakibe verme hakkına sahip olur. 

 Diziliş 

Toplar üçgen biçiminde dizilir. Dizilişte her zaman en öndeki topun 2 sıra arkasında, ortada 8 

numaralı top bulunur, iki arka köşede ise bir düz ve bir parçalı top bulunmalıdır. Diğer toplar 

ise rasgele dizilerek her açılıştan sonra dağılımın farklı olması hedeflenir. En öndeki topun 
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çuhaya temas ettiği nokta, kısa ve uzun bantlardaki 2. noktaların kesiştiği yerdir. 

 

Açılış 

Açılışı yapan oyuncu, isteka topunu açılış bölgesinde istediği herhangi bir yere koyarak 

dizilmiş olan hedef toplara vurmak kaydıyla açılışı yapar. (İlk temasın en öndeki topa olma 

mecburiyeti yoktur)  Top deklere edilmez. 

  

 

1. Açılışı yapan oyuncu, en az bir topu deliğe atmışsa ve faul yoksa oyuna devam eder. 

Masa açıktır. 

2. Hiç top atılmamışsa en az 4 topun bant  görme koşulunun gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Bu koşulun gerçekleşmemesi durumunda  sıra rakip oyuncuya geçer ve 

rakip oyuncunun üç seçeneği vardır. 

a) Oyuna kaldığı yerden devam eder, 

b) Topların yeniden dizilmesini isteyerek açılış yapmak, 

c) Topların yeniden dizilmesini isteyerek rakibe açılış yaptırmak. 

 

3. Açılış sırasında isteka topunun deliğe girmesi veya masa dışına çıkması. Bu 

koşulların oluşması durumunda sıra rakibe geçer, isteka topunu açılış bölgesindeki 

herhangi bir yere koyarak (Masa açık) açılış bölgesi dışında bulunan hedef toplardan 

birine vurmak koşuluyla oyuna devam eder veya açılış bölgesi dışındaki bantları veya 

topları kullanarak açılış bölgesi içindeki bir topu deklere etmek koşuluyla atabilir. 

Nizami bir açılış sonucunda 8 numaralı top deliğe girmiş ise, açılışı yapan oyuncunun 

iki seçeneği vardır: 

     a)    Topların yeniden dizilmesini isteyerek yeniden açılış yapmak, 
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     b)   8 numarayı kısa ve uzun bantlardaki 2. noktaların kesiştiği yere koyarak oyuna 

devam etmek. 

4. Açılış sonucunda 8 numaralı top ile birlikte isteka topu da deliğe girmiş veya masa 

dışına çıkmış ise, rakip oyuncunun iki seçeneği vardır: 

a) Topların yeniden dizilmesini isteyerek yeniden açılış yapmak, 

b) 8 numarayı kısa ve uzun bantlardaki 2. noktaların kesiştiği yere, isteka topunu 

da açılış bölgesindeki herhangi bir yere koyarak oyuna devam etmek. 

5. Açılışta hedef  toplardan birinin veya birkaçının masa dışına çıkması durumunda (8 

numaralı top hariç toplar deliğe atılır. 8 numaralı top masaya dizilir) sıra rakip 

oyuncuya geçer  ve rakip oyuncunun iki seçeneği vardır. 

a) Oyun kaldığı yerden devam etmek, 

b) İsteka topu elde açılış bölgesinden oyuna devam etmek. 

6. Eğer oyuncu yukarıdakiler dışında açılışta faul yaparsa (Masadaki toplara herhangi bir 

şekilde dokunmak vb.) gelen oyuncunun iki seçeneği vardır. 

a) Oyun kaldığı yerden devam etmek, 

b) İsteka topu elde açılış bölgesinden oyuna devam etmek. 

 Masanın “Açık” olma durumu 

8 top disiplininde, açılıştan sonraki atışlarda nizami bir şekilde deklarasyon yapılarak 

bir top seçilmediği sürece masa “açık” olarak kabul edilir. Yani masanın “açık” olması 

demek, henüz hiçbir oyuncunun düz ya da parçalı toplar grubundan birini seçmemiş olması 

demektir. 

Açılış vuruşunda giren topların türleri ya da (eğer her iki top türünden de girmişse) bir top 

grubunun diğerinden fazla girmiş olması, kesinlikle açılışı yapan oyuncunun hangi top 

grubunu seçeceği konusunda bir zorunluluk getiremez. Çünkü açılışta giren topların tek 

avantajı, sıranın (eğer atış nizami ise) açılışı yapan oyuncuda kalmasıdır. Masanın açık olduğu 

durumlarda oyuncu deklere etmek kaydıyla sekiz numaralı topun dışında herhangi bir topa 

vurarak deklere ettiği topu atabilir. Masa açıkken nizami olmayan atışlarda toplar delikte 

kalır. 

 

Grup Seçimi 

Parçalı veya düz top seçimi açılış vuruşunda giren top veya topların sayısıyla belirlenmez. 

Masa açılış vuruşundan sonra her zaman açıktır. Grup seçimi açılış vuruşundan sonra deklere 

edilerek nizami bir şekilde atılan top ile yapılır. 

Nizami Vuruşlar 

Masanın açık olması durumu dışında tüm vuruşlarda oyuncu kendi gurubundaki bir topa 

öncelikle vurarak (1) atması veya (2) vuruştan sonra isteka topunun veya herhangi numaralı 

bir topun band görmesi gerekmektedir. Nizami vuruşlardan sonra rakibin toplarından herhangi 

birinin deliğe girmesi faul olarak değerlendirilmez. 

 Güvenli Vuruşlar 

Güvenli vuruş nizami bir vuruştur. Taktik nedenlerle oyuncu hedef topu atarak veya 

atmayarak sırasını rakibe devredebilir. Oyuncu vuruştan önce rakibine güvenli vuruş 

yapacağını söylemek zorundadır. Aksi takdirde hedef  topun atılması durumunda oyuna 

devam etmek zorundadır. 
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 Nizami Olmayan Vuruşlar (Fauller) 

Nizami olmayan her atış veya hareketten sonra sıra rakip oyuncuya geçer. Rakip oyuncu açılış 

faulü hariç her faul atışında isteka topunu masa üzerinde istediği yere koyarak devam etme 

hakkına sahiptir. 

1. En az 1 ayak yere basmaksızın vuruş yapılması, 

2. Isteka topunun deliğe girmesi veya masa dışına çıkması, 

3. Isteka topunun ilk önce oyuncunun seçtiği top grubundan bir top (düz veya parçalı toplar) ile 

temas etmemesi (topu görmemesi), 

4. Isteka topunun ilk önce oyuncunun seçtiği top grubundan bir topa temas ettikten sonra hiçbir 

topun bant görmemesi (bant faulü kuralı), 

5. Masa üzerindeki herhangi bir topa temas edilmesi, 

6. Masa üzerindeki 8 numaralı top dışında herhangi bir topun atış sonucunda masa dışına 

çıkması, 

7. Masa üzerindeki herhangi bir topun bantları çevreleyen bölgeye (küpeşteye) temas ederek 

masaya geri dönmesi, 

8. Faul atışı kullanacak olan oyuncunun, isteka topunu istediği yere yerleştirirken istekanın ucu 

ile dürterek ileri doğru yapılan düzeltmeler (burada uç olarak tarif edilen bölge nizami bir 

vuruşta istekanın top ile temas ettiği bölgedir), 

9. İstekanın atış sırasında top ile birden fazla temas etmesi (araba tabir edilen nizami olmayan 

vuruş), 

10. Oyuncunun isteka topunu bir engelin üzerinden zıplatmak amacıyla topun çok dibine vurarak 

zıplatması. 

11. Herhangi bir top hareket halindeyken isteka topuna vurmak. 

12.  Açılış faulünden sonra açılış bölgesi içerisinde bir topa vurmak yada beyaz topu açılış çizgisi 

önüne koymak. 

13. Yavaş oyun: hakem eğer bir oyuncunun veya her ikisininde yavaş oynadığına karara verirse 

önce hızlanmaları için uyarır sonrasında shotclock uygular. Bu uygulamada belirlenene süre 

içerisinde vuruşunu tamamlamayan oyuncu faul yapmış olur. 

14. Masada istekanın bırakılması; eğer oyuncu istekasını masada birşeyler ölçmek için kullanırsa 

ve ellerinden herhangi biri ile teması kesilirse bu bir faul olur. 

15. Masanın açık olduğu durumlarda, öncelikle sekiz numaralı topa vurmak (Masa Açık). 

Bu atış ve hareketlerin tamamı faul olarak nitelendirilir ve rakip oyuncu faul atışı kullanır. 

Açılış faulleri dışındaki durumlarda oyuncu topu masa üzerinde istediği noktaya koyarak 

oyuna devam eder. 

 

 Aşağıdaki nizami olmayan atışlar sonucunda set kaybedilir 

1. 8 numaralı topu cebe attıktan sonra beyaz top durmadan faul yapılırsa set kaybı olur.  

2. Kendi grubundan son top ile birlikte 8 numaralı topu deliğe atmak, 

3. 8 numaralı topu oyun sırasında herhangi bir şekilde dışarı çıkarmak, 

4. 8 numaralı topu deklare ettiği delik dışında bir deliğe atmak, 

5. 8 numaralı topu kendi grubundaki toplar henüz bitmemiş iken herhangi bir deliğe atmak. 
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 Çıkmaza Giren Oyun 

Hakem oyunun çıkmaza girdiğine karara verirse, oyunculara maçın tekrarlanmasını isteyip 

istemedikleri sorar. Eğer oyunculardan herhangi biri devam etmek isterse hakem oyunculara 

üçer atış hakkı tanır ve bu süre sonunda oyunda yeterli bir gelişim olmadığını düşünüyorsa 

oyunu tekrarlatır. (hakem yoksa oyuncuların ortak kararı) ; 

 Özel Durum 

 Delik kenarındaki bir top hareketsiz  5 saniyeden fazla durduktan sonra kendiliğinden 

deliğe düşerse, bu top delikten çıkarılarak mümkün olduğunca eski pozisyonuna yakın 

bir yere konulur. Oyun kaldığı yerden devam eder. 

 

 


