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ERISKIN NAZAL OKSIJEN KANUL

FOLEY SONDA SILIKON  NO:6
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5392) RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)
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  7.2.

  7.3.

  7.4.

  7.5.

Oksijen sensörü hastanemizde kullanılmakta olan  Drager marka cihazına uyumlu olmalıdır.

Oksijen sensörü, cihaza bağlantı için hiçbir alet ve aparata gerek duymadan takılabilir özellikte olmalıdır.

Korozyona dayanıklı olması için kontakt hariç plastik kaplamalı olmalıdır.

Oksijen sensörü orijinal ambalajında ve üzerinde üretici firmanın parça numarasını ve üretim tarihini gösteren etiket
bulunmalıdır.
Oksijen sensörü kullanıldığı cihazın ölçüm hassasiyetine uygun olmalı ve üretici firmanın belirlediği sınırlar içerisinde
cihazla uyumlu çalışmalıdır.
Malzemeler numune üzerinden değerlenecektir.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
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ERISKIN NAZAL OKSIJEN KANUL
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RESPIRATOR FLOW SENSORU(BABYLOG 8000 UYUMLU)

RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)

RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(SIEMENS VE GALILEO UYUMLU)

 NON-INVAZIV BIPAP DEVRESI

VENTILASYON DEVRESI (BALONSUZ/YOGUN BAKIM ICIN)

KATETER BAGLANTISI

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

5000

200

100

100

100

100

200

500

200

RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)Açıklama :
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RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(SIEMENS VE GALILEO UYUMLU)

FOLEY SONDA SILIKON  NO:6

RESPIRATOR FLOW SENSORU(BABYLOG 8000 UYUMLU)
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Oksijen Sensörü Hamilton Medikal Marka Galileo Model Ventilatör cihazlarında

Oksijen Sensörü üzerinde veya paketin üzerinde üretim tarihi ve P/N numarası yazılı olmalıdır.

Korozyona dayanıklı olması için kontakt hariç plastik kaplamalı olmalıdır.

Soket girişi Molex 3 pinli olmalıdır.

Sensörün üzerinde sızdırmazlığı sağlamak için O-ring olmalıdır.

Sensör cihaza monte edildikten sonra ve istenildiği zaman kalibrasyondan geçebilmelidir.

Sensörlerin montaj ve kullanımı esnasında oluşabilecek arızalardan satıcı firması sorumlu olacaktır.

Yüklenici firma vermiş olduğu sensörler için 1 ( bir ) yıl süreli garanti belgesi vermelidir.

Kateter tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı

Sondalar tamamen steril olmalı ve tekli paketler içerisinde bulunmalı,

Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı. (İç paketin sondanın üretraya
giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalı.)
Sondalar iki yollu olmalı

Sondalar 6,8,12,14,16,18,20,22,24 FR olarak değişik boyutlarda olmalı

6 numaralı sonda silikondan imal edilmiş olmalıdır.

Sondalar 2 delikli olmalı

Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı

Balon çapı 6 FR için l,5cc/ml, 8-10 FR için 3-5 cc/ml, 12-14 FR için 10-30 cc/ml ve büyük ebatlarda 16-18-20-22-24 de
ise 30-50 cc/ml olmalı
Balon şişirilme valfı çeşitli size?lar için renk kodlu olmalı

Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalı  ISO veya
TSE  kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE?ye uygunluğunu belgelendirmelidir.
Malzemeler ihale sonrası ilgili bölümlerde denenecektir.

Sensör hastanemizde bulunan  Babylog 8000  model cihazına uygun olmalıdır.

Sensör, hava akışından en doğru hacim ve akış değerlerinin okunmasını sağlamalıdır.

Sensör hastadan gelen ve devre içerisindeki hava akışı ile hava miktarını algılayabilir olmalıdır.

RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(SIEMENS VE GALILEO UYUMLU)

FOLEY SONDA SILIKON  NO:6

RESPIRATOR FLOW SENSORU(BABYLOG 8000 UYUMLU)

Açıklama :

Açıklama :

Açıklama :
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(5328) ERISKIN NAZAL OKSIJEN KANUL
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Sensör (disposable) tek kullanımlık olmalıdır.

Sensör tekli ambalajlarda bulunmalıdır.

Flow Sensör kullanıldığı cihazın ölçüm hassasiyetine uygun olmalı ve üretici firmanın belirlediği sınırlar içerisinde
cihazla uyumlu çalışmalıdır.
Teslim edilecek ürünler en az iki yıl miatlı olmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Hastanemizde bulunan merkezi oksijen dedantöründen hastaya oksijen verirken kullanılacaktır. Bir ucu dedantörün ucuna
diğer ucu burun deliklerine rahatlıkla girebilecek şekilde  uyumlu olacaktır.
Medikal grade pvc malzemeden üretilmiş olacaktır.

En az 180 cm  uzunluğunda kırılmaya ve bükülmeye dayanıklı bağlantı hortumu olacaktır.

Burnu tahriş etmeyen kanül ve sabitleme halkası olacaktır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

ERISKIN NAZAL OKSIJEN KANULAçıklama :
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(5688) VENTILASYON DEVRESI (BALONSUZ/YOGUN BAKIM ICIN)

  5.7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

  11.1.

  11.2.

  11.3.

  11.4.

  11.5.

  11.6.

  11.7.

Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Set; bir adet spiralli solunum devresi, bir adet portsuz Y konektör, bir adet şeffaf portlu dirsek konnektör, bir adet
bakteriyal-viral filtre, bir spiralli katater mount ve cihaz bağlantı konnektörlerinden oluşmalıdır.
Seti oluşturan hortum yolları, 19-22 mm. çapında ve en az 160 cm. uzunluğunda, kolay deforme olmayacak  ve kink
yapmayacak özellikte spiralli yapıda, şeffaf, Y konektöre sıkı geçmeli ve su tutucuya sabit olmalıdır.
Set içerisinde paketli olan bakteriyal-viral filtre 150-1500  ml tidal volüm aralığında kullanıma uygun, bakteriyal/viral
filtrasyon etkinliği en az %99.99 oranında olmalı. Filtrenin akışa direnç değerleri 30 L/dk akımda maksimum 1.4 cmH2O,
ağırlığı maksimum 45  gr ve ölü boşluk maksimum 70 ml olmalıdır.
Set içerisinde paketli olan katater mount kink yapmayacak özellikte spiralli yapıda. Hasta bağlantı kısmı 360 derece
hareket kabiliyetine sahip olmalı ve hastayı ventilatörden ayırmadan aspirasyon ve bronkoskopi yapmaya elverişli olacak
şekilde tıpalı özellikte ikili portu bulunmalıdır.
Devrenin tüm hat ve konektörlerinin gaz geçirgenlik, komplians ve akışa direnç testleri ile komponetleri üzerindeki
mikroorganizma adedini belirleyen bioburden testleri yapılmış olup bu değer maximum 100 cfu (colony forming unit)
olmalıdır.
Set, en az 100.000 class clean-room standartlarında üretilip ambalajlanmış olmalıdır.

Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak
şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı, kodu ve teslim edilen kullanıcı kurumun adı bulunmalıdır.
Teklif edilen ürünle birlikte, ürünü tanıtıcı katalog veya broşür verilmeli ayrıca ürünün teknik şartnamede belirtilen
özelliklere sahip olduğunu gösteren belge bulunmalıdır.
Ürün, tıbbi malzeme üretim ve kalite standartı olan ISO 13485 belgesine DEÜTF genel tıbbi şartnamede belirtilen diğer
belgelere haiz olmalıdır.
Her bir setle beraber ayrı olarak paketlenmiş ikinci bir spiralli kateter mount  parçası verilecektir.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

 Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

VENTILASYON DEVRESI (BALONSUZ/YOGUN BAKIM ICIN)Açıklama :
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FOLEY SONDA NO:8

 NON-INVAZIV BIPAP DEVRESI
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  12.1.

Kateter tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı

Sondalar tamamen steril olmalı ve tekli paketler içerisinde bulunmalı,

Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı. (İç paketin sondanın üretraya
giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalı.)
Sondalar iki yollu olmalı

Sondalar 6,8,12,14,16,18,20,22,24 FR olarak değişik boyutlarda olmalı

6 numaralı sonda silikondan imal edilmiş olmalıdır.

Sondalar 2 delikli olmalı

Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı

Balon çapı 6 FR için l,5cc/ml, 8-10 FR için 3-5 cc/ml, 12-14 FR için 10-30 cc/ml ve büyük ebatlarda 16-18-20-22-24 de
ise 30-50 cc/ml olmalı
Balon şişirilme valfı çeşitli size?lar için renk kodlu olmalı

Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalı  ISO veya
TSE  kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE?ye uygunluğunu belgelendirmelidir.
Malzemeler ihale sonrası ilgili bölümlerde denenecektir.

Set, BPAP terapisi için BPAP vizion respironics cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

Seti oluşturan inspiratuar hortum yolu PVC smoothbore yapıda, 19mm çaplı ve 180 cm uzunluğunda olmalıdır.

Setin içerisinde  inspiratuar hat, CO2 ekhalasyon konnektörü ve basınç hattı bulunmalıdır.

Setin içerisinde yer alan CO2 ekhalasyon konnektörü tıpalı yapıda olup basınç hattı ile uyumlu olarak bağlanabilmelidir.

Basınç hattı maksimum 210 cm uzunluğunda olmalıdır.

Setin tüm hat ve konnektörlerinin gaz geçirgenlik, komplians ve akışa direnç testleri ile komponenetleri üzerindeki
mikroorganizma adedini belirleyen bioburden tetstleri yapılmış olup bu değer maksimıum 100 cfu (colony forming unit )
olmalıdır.
Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak
şekilde olmalıdır.
Set, en az 100.000 class clean-room standartlarında üretilip ambalajlanmış olmalıdır.

Bipap devresi Bipap maskesi ile uyumlu olmalıdır.

Ürün TSE ve CE belgesine (class II Aa) sahip olmalıdır.

Teklif edilen ürün ile birlikte, ürünün tanıtıcı katalog veya broşür verilmeli ayrıca ürünün kutusu içerisinde kullanımı ile
ilgili teknik ve uyarıcı nitelikte bilgiler içeren bir kullanım klavuzu bulunmalıdır.
GENEL ÖZELLİKLER

 Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

FOLEY SONDA NO:8

 NON-INVAZIV BIPAP DEVRESI

Açıklama :

Açıklama :
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Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Ürün mekanik ventilasyon tedavisi gören hastalarda trakeostomi kanülü veya endotrakeal tüp ile solunum devresi
bağlantısında kullanılmalıdır.
Ürün 15 cm uzunluğunda ,15 mm çapında Y konnektöre giriş adaptörü  15 mm M ve PVC smoothbore (spiralli) yapıda ve
şeffaf olmalıdır.
Solunum devrelerinin tüp bağlantısına olan kuvvetini bertaraf etmek ve hasta konforunu artırmak amacıyla, ürünün
hortum ve tüp birleşim yerleri flexible- swivwl yapıda, bağlandığı tüp ile kendi hortumu arasında birbirinden farklı  veya
aynı yönlerde rotasyona uygun, baş kısmı 360 derecelik hareket kabiliyeti sağlaması için oynar yapıda olmalıdır.
Hastayı ventilatörden ayırmadan fiberoptik bronkoskopi ve aspirasyon uygulama olanağı sunmak için ürün üzerine
3,50mm ve 9,50 mm çaplarında hava kaçağına izin vermeyecek şekilde 2 adet tıpalı port olmalıdır.
Ürünün ölü boşluğu maksimum 30ml olmalıdır.

Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak
şekilde olmalı, ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı bulunmalıdır.
Ürün, en az 100000 class clean-room standartlarında üretilip ambalajlanmış olmalıdır.

Ürün, TSE ve CE belgesine (class lla) sahip olmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK? nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

KATETER BAGLANTISIAçıklama :
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  9.7. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.


