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KOMBİNE POSTERIOR TORAKOLOMBER SPINAJ, STABILIZASYON
sisTEMİ ŞARTNAMESİ

1. Implantlar tttanyum materyalinden imal edilmiş olmalrdrr.
2. Set heın pediatrik hem erişkin stabilizasyon sistemleri. ile konbine kullanı]abilmelidir,
3. Sistem transpedikiıler sabit başlrklı (monoaksial), açılandrrılabilir başlrklı (poliaksial) Standard ve

monoaxıal hslhesis, polyaxıal listhesis vidaları, i]liak vidalarr, sacral vidalar,(monoaxral, polyaxral,

listhesis), kanüllü vidalar(poiyaxral. ]isthesis), açılandirılabilir genişleyebilen vidalar, sakral
konnektörler, illiac konektör, rod ve transvers bağlantrlar offset konektör, hemispherical(I başlı) vidalar,
vida-rod konektörleri, hooklar(polyaxral, monoaxral), rodlar, vida stapleleri, tıanvers ve bağlantı
rodlarrndan oluşrnuş olmahdrr.

4. Sistemcle (tüm sisteme uygun ve sistem vida çap ve boylarrnda) ayrrca uçlarr çentikli(ser drilling)
olnayan vrda b}_ılunmahdrr.

5. TRANSPEDIKUIJRVIDAJ,AR:
a-Vida çaplarr: hem monoaksial hem de poliaksial olarak 3,5- 4,0'4,3'4,35'4,4'4,5-5,0'5,5-6,0'6,2-6,5-7,0-
7,5,8,0 ve 8,5mm. Çaplarrnda olmahdu,
b.Vida boyları: rnonoaksia] olarak 20-25-30-35-40,45-50-55,60,65-70,75,80 ınm Po]iaksial olarak 20-25-

30,35-40,45-50-55-60,65,70,75,80 mm boylarnda o]nıalrdır.
c- Listhesis vidalarri rnonoaksial ve poliaksial olarak ,3,5, 4,0'4,3,4,35- 4,4'4,5-5,0-5,5-6,0'6,2'6,5'7,0'7,5'
8,0 ve 8,5mm,çapında, monoaksial ve poliaksial olarak 20,25'30'35-40'45-50-55-60'65-70'75'80rnrn
boylannda olmalrdrr.
d,Sakra] vidaiari6,0- 7,0mm çaprnda 25- 30-35,40-45-5Omm boylarrnda olma]rdrr,

e_Illiac vidalari4,0-5,0 çap 40-45-50mm boy ve 7,0-8,0_9,0mm çaprnda 45-50-60-70_80-90- 100rom

boylarrnda olmahdır.
f.Kanüllü vida]ari 4,0,4,5mın çap için 25-30,35,40_45-50 boy ve 5,o-5,5,6,0-6,2,6,5,7,0,7,5-8,0,8,5mn.çap
için 25-30-35-40-45-50-55-60 mm boylarrnda olma]rdrr. Ayrrca aynı çap ve boylarda kanü]lü listhesis ve

kanüllü I vida seçeneği bulunmalrdrr.
g, Po]iaksial vida],ar 360 derece rotasyon,40 derece deviasyon yapabiimelidir,
h- Vidalar semi self tapping dişli olmalrdrr.
r_ Vida başlarrnn her iki yan.nda rod bağlantrsr srrasrnda özel a]et]eri ite güçlü yakalamayı sağlayacak

çentik ve nokta gırintiler olmalı.
İ- Tuşr-u tepsisi içinde çap ayrlmlru kolaylaştrrmak üzere her çaptaki vida baŞr ayrr renk]erde

renktendirilmİş olrnahdrr, Renk]endirme yönteminin toksin madde]er içernrediği belgelenmelidir.
j- Tüm vida ve rod kilitleme sistem]en üstten olmalrdrr.
L_ viau uıit mekanizmasr tek parça olup,(Tapered Lock)eş zamanlr ki]itleme ile hem oynar baŞı hem de

rodu aynr anda ki]itlemeli o]nalrdır,
l- Poliaksiyal vidalarrn tornavida başlrğr hekzagonal o]malrdrr.
m,Vidalar çift hatveli olmaiıdr.
n-Ayrrca sİsterrıdeki vida boylarrna uygun self tapping olmayan monoaksiyel, monoaksiYel listhesis,
polyaksiyel, polyaksiyel listhesis vidalar bulunmahdrr,
o-Sİstemde sement göndericili vrda bulunma]rdır,Vidalarm yanlardan 2, 3 ve 4'er delikli seÇenekleri

o]malrdrr.Vidalar 5,5-6,0-6,5- 7,0- 7,5-8,0-8,5mm.çapında ve 35-40-45,50-55-60 mm boylarında o]malrdrr

p-Ayrrca sement gönderici sistem set içerrsinde bu]unmalrdu ve sement gönderici tabancanrn haznesi tüP

şektnde olup yaylr mekanlzma ile işlev görmeli,basrnç dayanıklı olma]rdrr.Sement gönderici kanal
flexib]e o]malıdrr,

6. HEMISPHERICALVİDAsisTEMI;
, sistemde, nıonoblok poliaxial Hemispherical pediküler screw ve Transversal

bar şeklinde bulunma]rdrr-
b) Sistemrn vida]arr monoaxj.al,ınonoblok poliaxial ,veya polyaxial redükte

edilebili.r olmalrdrr,
c) Sistemin polyaxial vidaları çift noktadan kırrlabilen spondylolisthesis vidası

o1roalrdlr.
cl) Sistemin redi,ıksiyon işlemleri tamamlandıktan sorıra vida başlarr krrılabilmelidir.
e) Hernisphericai pediküler screw çaplarri 4,0_4,5_5,0,- 5,5_6 ,2, 6,5,7,0,7,5 mm olrna]ıdr
f) Vida boyları 2Omın'den başlayıp 8Omm've lıadar 5'er mm artarak bulunmahdrr,

?. KANULLÜ GENiŞLEYEBiLEN ÜDA:
a) Kanüllü genişleyeb en vida çaplarr 5,8mm,6,0mm-6,5mm-6,8nım-7,Onm-

35mm'den başlayarak 55mnr'ye kadar 5'er mrn artarak bulunma]rdrr
1b) kanii,llü genişleyebilen vida açrlabilmelrdr o9. s No:

smm,
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c) Genişleyebilen vida içerrsrnden sement gönderilebilmelidir ve kontrollü senent gönderebilmek

"' içİ"l-""' gönderme tabancasr srstemde bulunmalrclrr,

"Offi**-U"ki blok]arrn 4mmi 3O" 4,5mm/30" ve 6mm/30' seçenekleri olrnalrdır,

b) SistemdekiUloklu,,1,1ğİı""j"nİur,u'rnk,1_:"*x,r,"br,];i';:l1",".monoaxia] lamrnarhookve; 
:*"* xş,l,"şHi\ T.:i""Ti,":,xlilİliİiTh1,1ilffü;ui_ıu_i,,," 

hook seçenekleri

..ı Bİ]ff;İ*:",blok poliaxial I pe<ıiküıer scTew ve Transversal

", İH"JIİ*İ*İ"J"111'İ;, ,monobıok poıiaxial veya poıyaxiaı redükte

edilebi]ir olmalıdrr,

ÇENGELLER (H"*i:l_^, 
sakral, transverse, pedrcle, laminar ve polyaxral sakral, tlansverse,

a) Sistemde monoaxlat
Ja,]l",İr.i"", hook seçenekleri bulunmalıdır"

Tff';;;;;İ*t hook's"çen"kle,i buIunm alıdır,

RODI,AR : _ L^_ ji- ,^.:ı .qnı icinde kullanr]abilir olma[,
a) Rod çapı 4,5,5,5 ve 6 mm olma]ıdır,Sistem her ü: ,o,1 ı"^o,icinde kullanı]abi]ir olmal

b) Rod uzunlukları 45-;;;;;;l;;,p OOO " 
yu kada, 5 

"r 
mm a,taruk bu]unmalrdrr,

c) Rodlarrn iki "", 
,o""vol""lİJllll,J'","t amacryla hekzagonal olnalrdrr,

O Sistemde "tandart 
rojla, için deneme rodu,bulunma]rdrr,

e) Torokalden lornU"," g"çİİl".,nceden kal,na tekli rod olmalı,

DiNAMiK ViDA - RoD SıSTEMI

9

10.

11.

i iiiliil"§,.Hİ:#iltffi,İ,1:*}ilı:],"3':dgHeratif 
instabilitelerde ve Spinal kanal

stenozlarının teduuirina. no,iji)i,on "i".rt 
ai_ti, 

"ailmiş 
olmalı ve kullanılabilmelidir,

c. Dinamik rodlar 5,5- 6mm çÖ,"İ""l"İİa,r ve çeşitli boylarda olmalıdır,

;. ;ffiİ.İn ameliyat esnasında ihtiyaca göre ;* " " - 
|' Yavlı dinamik seçeneği bulunmalıdır,

'l iİ'k;İ; ;J"n al,İ"it,"ç,neği bulunmalıdır,

". Oi"r'.iİ"nlİ a*o,İ ol,"a"*,nİ viiİl,nİ-,"l"i absorbe,edebi lmelidir,

f. Dinamik rod ön..o"n o.uŞ,i;,;;;;;ffi;;;etiııend_lrilmiş çeşitleri olmalıdır,

s.Dinamikrodönat,,,""".j".,v5"lğiı..,"."i.'v"",,sağlayanhareketesahip"' -oİ.rİİa,..,o'asyonu kısıtlamamalıdır,

|2. y--ry*İ"İyTs,^Hjl,,r^rr hem açrlandrrilabilir ve eklemli hem cle tek rodlu ve eklemsiz

b) Tüm transvers bağlantrlarrn kilitle me nekaniznasl üstten olma]rdrro]ma]rdrr

c) Transvers bağ

O Açılandrrlabilir
lantr rodlarr 40-100 mm

transvers bağlantı mane
de

r,rasr üç clüzlemde (il
5'er mm büyümelidir

eri-geri-sağ-sol ve kenili etraf:nda )

hareket iırıkanr sağlamalrdrr
odlar.rrm boylar, 40 i]e 10O mm arasrnda ve uzayabilir olmalıdrr

e) Eklernli transvers bağlantr r

13.Uzun kafah vidaların ve I başlr vidalarrn boyunlarrnr krrmak için biI talaftaki çıkıntlyı içine alacak dar bir

alet lazım ve bu a]et vida boynunun çentik yerine kadar vida kafasrnr rck taraflı olarak içine alabilmeli

14. Set içinale torokal ve lomb er vertebralar için düz ve eğinli olm ak üzeTe 4 çeşit transp e dikii,l yön probu

15. Her boy ve çap rçm torakaI-lomber vertablarda kullanmak için en az 6çeşit tep (clrilD bulunnalrdırbu]unma]ıür.

İ6.Transpediküler vidanın yolunu kontro] etmek için top],u dtiz pediküler rehber telinin yanr slıa açü toplu

17.Transp edikij{er vidanrn tornav
e o]malrdrr

idaları vidalardan daha geniş o]mamalrdrrpediküleı rehber teli d

18.ln situ rod krvrrrcrlar rodu oblik olarak yakalayabrlmeli

19.Rodu vidu/ç"rg"l'" yaklaştrracak bir düzenek olma]r.(Ro cker)Bu düzeneği n verlne yelleştirildikte n sonıa roda

bastıran kollar çekilecek vidanrn kafasrnrn hemen yanınd an sfrr uzaklrk ta başlanralr, 5mm' den iaz|a da

20.Transpe cliküler vidayı srkarken L koruyucu kullanm alr(hem uzun hemde ksa kafa ],r hemd,e I ba içr")
taşmamalr

21,Hem vida hem de çengellerde kullanrlabitecek rod çatalr olmalr.

o9. {t

$ffı,



22.Transpediküler vidalarr yaklaştırıcr(Compressor) ve uzaklaştırrcr(Distractor)olup birbirine paralel açma
kapama yapıp tek elle kullanmaya izin veren otomatik ki]it sistemine sahip olma]rdrr,
23.İnce(4,5 ve 5,5 mm'lik vidalar için) ve kalm (6,5mm'lik vlda için), üstünde 5'er mm'de bir çentiff. olan mesafe
ölçülü, 6cm'de stoplu künt uçlu (vida uçlu) çakrcı olmah.
Z .IJzıın (6 cnr'liD, kesiti yuvarlak ve hekzagonal olan biz o].ma]r,

25.Set içinde 2 adet düz ve eğri ]enke probu olmalr.
26.Set vidası için hen set vidasrnrn düşmesini engelleyecek yaprda bir hassas, bilyalr uçlu tornavida, hemde
güçlü sıkmak için T şekJinde sapl olan düz uçlu tornavida bulunma]rdır.
27.Transpedikiiıler vida nut'rnr sıkrnak için10,5 ve12,5NM tork]u el a]eti bulunmalrdır.
28.Multiaksiye] transvers bağ]ant arr srkmak içrn 4,5VE 6,0 nevton gücünde torklu e] aleti bulunmalrür.
29.Sistemde tekli ve çiftli domino bu]unma]rdrr,
30.Sette 2 adet güçlü lot tutucu olmalrdrr,
31.Tüm rmplantlarrn üzerinde orijinal seri no.su ve boyutlarr yazrlr olmalrdrr.
32.Tüm malzemeler üzerinde imalatçr firmanrn adr veya amblemi bu]unma]rdrr.
33.Tüm malzerneler oda srcaklrğrnda saklanabilmeli ve uygun konteynerlerde taşrnacak ve saklanabilecek

şekilde olmalrdu,
i4.Tüm implant ve uygulaııa seti uygun konteynerlerde tespit edilniş şekilde bulunmalrdır.
3ö.Rocl Makasının üzerinde 3,0-3,2-3,5,4,0-4,5,5,0-5,5-6,0,6,5 çaplarrndaki rodlarrn herbirini çapaksrz
kesebilrnek için ayrr ayrr yuvalarr bulunmahdrr,Aynr zamanda isteni]en lordotik açryr verebilmek iÇin üzerinde

mekanizma bu]unma]rdır.
36.Sistem uzun segment ve dejeneratif ameliyatlar yapmaya uygun olmalrdı.r, Bu sisten iÇin gerekli el aletleri
aşa&daki gibi olma]rdır.

V ' " a)Ğrtebral kolonun manipülasyonu veya vertebralarrn derotasyonuna izin veren el aletlerinin olduğu

aynca bir set olmahdrr.
b)Bu uygulama seti ile deTotasyon, redüksiyon ve translasyon yaprlabilmelidir,
c)Sette a'yrıca bilateral apikal vertebral derotasyona izin veren alet seti bulunmah, bu sayede vertebralar

bilateral otarak blok halde derote edilebilnelidir,
d)Her i}i tip korelasyonda ku]lanrlabi]en derotasyon tüpleri olmalrdrr,
e)Vidayı yan yiizeylerinden yakalayan esnek mandal]ar vida başrna kilitlenebilmelidir.
f)Esnek mada]]arrn içerisinJen geçen tüp çubuklar sistemin düz ve hareketsiz durmasrru sağlanahdrr.
g)Tüpiere bağlanan çoklu krskaçlar ile de segmental ve vertebral ko]onun derotasyonu yaprlabilmelidiı.

DRod., yrkrir-uya izin veren hareketli persuader tüp setin içerisrnde olmalrdr.
37.Sistemde4,5 

j5,5-6,0 
çaplarındaki rodlara uyumlu hegzogonel başlrklr ayrr ayrı çeviriciler bulunma]rdır.

38.Tüm malzemeler ve konteynerler sterilizasyona dayanıJ<h olmalıdrr,
39.Sistemin tüm parçalarr birbirine uyurnlu ve tek marka olrnalrdrr,
40.Sistemin ürün sorumluluk poliçesi bulunrnalrdrr.
4l.Sistemin Biyouyumluluk, biyomekanik ve clinamılr testleri bulunmalrdrr, ]hale srrasrnda ibraz edilmelidir.

42.implantlarrn Cfu beigesi olmalrdrr.Tün ürünler U]usal Bilgi Bankaslna kayrtlr olmalrdır.

TEKLiF VEREN FiRMALAR TEKLirreıı ı seıı öNcE MALZEMEYI GETiREREK oNAY ALAGAKT|R

AKsi TAKDiRDE TEKLiFi GEçERsiz sAYlLAcAKTlR

o0,

§6§,



HEMoSTATiK,AKlŞKAN,TRoMBiNLi KANAMA DURDuRUcU

1- Ürün 2500 lU ünite plazma kol|a,jen kaynaklıjelatin matriksten oluşmalıdır

2- sterilize edilmiş olmalıdır.

3-Ürün hacmi 10ml olmalıdır.

4-Ürün; enjektör içerisine çekilebilir akışkan jel kıvamında olmalı, toz veya sprey formunda

olmamalıdır..

5-Ürün, düzgün olmayan yüzeylere de enjekte edilebilir olmalıdır.

6-Ürün, pıhtllaşma kaskadından Ve kontakt aktivasyon yönteminden bağımsız çalışmalıdır.

7-Ürün, pıhtılaşma,son basamağı taklit ederek pıhtı oluşturmalldlr.

8-Ürün , pıhtılaşma faktörü içermemelidir.

9-Ürün, kanamantn üstüne sıkıldığında tamponla desteklemeye izin vermelidir. her türlü kanamayı

2dk içinde d u rd u ra bilme lid ir.

10-Ürünün,kanamalı bölgeye sıkıldığında sulama sistemiyapıldığında Vücudu terk etmemelidir.

11-Ürün ıslak ve aktif kanamalı alanlara uygulanmalldlr.

12-Ürünün,cam şişede enjektörle çekilmelidir.

13-Ürün sert Ve yumuşak doku|ara uygula na bilmelidir.

14-Ürün uygulandıktan sonra pıhtıyı zedelemeden yıkana bilmelidir.

15-Ürün, uygulama alanında çevre dokulara zarar vermemelidir.

16-Ürün laparoskopik girişimler sırasında 35cm'lik aplikatör ile uygulanabilmelidir"

17-Ürün kiti içerisinde flakonlar, enjektörü Ve uygulama enjektörü mevcut olmalldIr,

18-Ürün, vücut dokularıyla uyumlu olup, 6-8 hafta içinde rezorbe olmalıdır,

19-Ürün biyolojik olarak uyumlu, biyoçözünürlüğe ve nötral ph'ya sahip olmalıdır"

20-Ürün oda sıcaklığında 25 0C'de saklanabilmelidir.

21-Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

22-Üretici fima Veya Distribütör tarafından bu malzemelerin sGK onaylarl (SUT,la eşleştirilmiş)

olmalıdır.

TEKLiF VEREN FiRMALAR TEKLirırı.ı ı sııı ÖNcE MALZEMEYi GETiREREK oNAY

ALACAKT|R AKsi ıaxoiRoe ırxliFi GEçERsiz sAYlLAcAKTlR.

{a



BONE MATRİX-CRUNGH GREFT TEKNiK ŞARTNAME

1. Silikat crunch Kemikcrefti

2. 1-)Urun %95 Beta TricalciUmFosfat ,%5 Silicat dan olusmalidir

3. 2-)Urun Crunch ebatlariendikasyona gore farkliboylariolmalidir"

4. 3-)UrUnlnsangercekkemiginebenzerlikgostermelidir,

5. 4-)Urun lmmune veEnfeksiyonRiskinekarsiolmalidir,

6. 5-)Urunporosıtesi,lnsankemigiporositesineyakinlikgostermelidir,

7. 6-)Urun Gama SteriloImalidir

8, 7-)urun ce belgelive class 3 se(iftaliolmalidir",

9,operasyonslraslndakolaycakuIIanllabilmesiiçinşekillendirilebilirVekesilebilirolmal!dür'

10, Ürün, Gamma lşınları ile steriI edilmiş olmalıdır Gamma ışınlart uygulanlrken minimal doz olan 25 kGy"e tabi

tutulmuş olmalldır.

11, Ürün, oda sıcakhğlnda saklanabilmelidir. Maliyetlerin artmamasl açıslndan ayrlca bir saklama lncirine tabi

olmamalıdlr,

12, Ürün, Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna (U,B.B) kayıtll otmalt Ve SağIlk Bakanlığl,nca onaylı

olmahdlr.

TEKLiFVERENFiRMALARTEKLiFTENlSAATÖNcEMALZEMEYiGETiREREKoNAY
ALAcAKTlR AKsi TAKDiRDE TEKLiFi GEçERsiz sıvıııcexıın
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KEMıK YERıNE GEçEN BiYoLoJiK FoNKsıYoNEL osTEoKoNDüKTiF
VE HEMoSTATİK KbLAJEN BiYoMATERYALi TEKN|K şARTNAMES|

ÜRÜN. ANA MADDEsl KoLAJEN oLUP, HiDRoKsiAPATiT lLE DESTEKLENMiŞ oLMALIDlR,
ÜRÜN, DlREKT oLARAK KEl\4iK YERiNE KULLANlLABiLiR BiYoLoJiK YAPlDA oLlVALlDlR,
ÜRÜN, sPoNGÖZ DoLGu MATERYALi oLARAK KULLANlLABlLlR YAPlDA oLlVlALlDlR.
ÜRÜN, oSTEoKoNDÜKTiF VE HEMoSTATiK oLMALlDlR.
ÜRÜN, UYGULANDlĞl BÖLGEDEKl KANAMAYl BiRKAÇ DAKlKA iÇERislNDE DURDURABlLEcEK
KAPASlTEDE
HEMosTAzl sAĞLAMALlDlR,
ÜRÜN; DoKU slVsl, sERUM VE ANT|BlYoTiK lLE KULLANlLABlLlR YAPlDA oLMAL|DIR,
ÜRÜN, MAKAS YADA BENZERI KEslcl ENSTRÜMANLAR lLE lSTEN|LEN şEKiL VE EBATLARDA
KEslLEBiLlR
oLMALlDlR.
aRüN; DoKı Slvısı, sERUl\,4 vE yA ANT1BiyoTlK lLE 1şLENDlĞiNDE yuMuşAyABlLEN vE HAMUR
KlVAlvllNA
GELEBlLEN YAPlDA oLMALlDlR.
ÜRÜN, BlR KAç HAFTA içlNDE VÜCUTTA TAMAMEN EMlLlP DAĞILAB|LIR, YAP|DA oLMALlDlR.
URÜN: KEMlĞl'oLUŞTUiAN MADDE KAYIPLARlNl TAMAMLAYABlLlR ÖzELL|KTE oLMALlDlR.
ÜRÜN AŞAĞlDAKi E-tıDlKAsYoNLARlN TAMAMlNDA KULLANlLABlLiYoR oLMAL|DlR;
. KoRTiKo_sPoNGÖz KEMiK FRAGMENT ÇlKAR|NLAR|NDA
. TÜl\4ÖR REzEKslYoNLARlNDA
. lMPLANT DEĞiŞlMLERiNDE (REVizYoNLARDA)
. cERRAHi SPoNDiLoZLARDA
. PSÖDOARTROZ DURUMLARlNDA
. osTEo_sENTEz CERRAHl lLE TEDAVI EDiLEN TÜM KlRlKLARDA

ÜRÜN AYRlcA MAKSlLLA YÜZ cERRAHislNDE VE oDoNTo_sToMAToLoJiDE KEMlK Öz MADDELERl
REPLASMANTASYONUNDA KULLANlLABlLlR OLMAL|DlR;
. YiRMlLlK DlŞLERlN ALlNMAslNDA
. GÖMÜLÜ KÖPEK DlŞLERiN ALlNMAslNDA
. RAD|KÜLER VEYA DENTAL KjSTLERiN ALlNl\4As|NDA

. PERloDoNTAL BoŞLUK DEBRlDlVlANLARlNDA

. SlNÜs GREFTINiN DoLGUSUNDA

. AVÜLSiYONLU KEM|K STOKLARIN|N RESTORASYONUNDA

. TRAVMADA

. |MPLANTA UYGUN TÜMÖRLERDE
ÜRÜN; lŞlK, sU VE HAVA GEÇlRMEZ ÇlFTL| FoLYo iLE PAKETLENlvliŞ oLUP BETA lŞlNLAR|YLA

sTERlLizE
EDiLMlŞ oLMALlDlR,
üRÜN;
3,5X6X0,6cM
7XllX0,6cM
1XlXlcM
oLMAK ÜzERE 3 FARKLl EBATTA sUNULABiLlvlELlDlR.
üRüN;
cE SERTlFiKAsI
cE TiP TASAR|M sERTlFiKAsl
lso BELGESi
üRETlcl UYGuNLUK BEYANl GlBi SERTIFiKALARA sAHlP oLMALIDlR.

TEKLiF VEREN F|RMALAR TEKLIFTEN 1 SAAT ÖNcE MALZEMEYi GETiREREK oNAY

ALAGAKT|R AKsi ıaxoinoe rexLiFi GEçERsiz sAYlLAcAKTlR.
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