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Kaşe ve İınza

NOT:
TI]KLi F VF]Ri LIrBİ LEC EK l,DRESLER:

NOT:
l-Teklifler Türk Lirası (TL) cinsindeıı ve KDV lıariç olarak verilecektir.
2-Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. Kaşeli ve iıızalı olınayaır teklifler değerleırdirme dışı
bırakılacaktır.
3_Ödeıne esnasında o^ 0,948 oraırıırda KDV hariç tutar üzeriııderı Damga Vergisi kesilecektir.
4-Nakliye, Iıamaliye, işçilik, ııroııtaj vb. giderler yükleniciye aittir.
5-Mal/hizınet alımıııın tamamına teklif esastır.
6-Hizınet içereıı mal/lriznet alıınlarıııda KDV tevkifatı ı.ıygulanacaktır.
7-İdare ınal/lıizınet alınııııı gerekçe göstermeksizin iptal etıne lrakkıı-ıa salıiptir.
B-Teknik şaı,tnaıneye uyguıı olmayaıı ve muayene kabulü yapılmayan mal/lıizmetler kabul

edilıneyecektir.
9-Teklif veren firınalar verıniş olduğu teklif ile birlikte teknik şaıtııameyi kabul ve taalıIıtit etıniş sayılır.
10-Teklif verme süresi 11l0112023 Çarşamba güııü saat l3:00'a kadardır. Teklif verme süresi içerisiııde
göırderi lıneyeır tekl ifl er değerlendirıneye al ıırmayacaktır.
1 l-Teklifler eldeıı, posta, e-posta ve fax ile göııderilebilecektir. Postadaıı kayııaklaııan gecikıneler kabul

edilıneyecektir.
12-Tekliflerin Biriın fiyat teklif cetveline uygun olınaması halinde verilen teklif değerleı-ıdirme dışı
bırakılacaktır.
l3-Ekoııoınik açıdarı eı-ı avaııtajlı istekli finna ile sözleşıne imzalanacak olııp, firına tebligata ıniiteakip
3 iş günü içerisinde sözleşıne imzalaınak zoruııdadır.
l4-üııiversitemiz e-fatura ınükellefidir. yüklenici firmalardaıı e-fatura ınükellefi olanlar faturalarıı-ıı e-
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BAKı M_oNARI M ıı iziıı n"ri

rpxxiK şARTNıııııısi

A) l'ANiM:
llu ıeknik Şartiıanıc {,.işak ()nivcrsiıesi Sağlık Kültür vc Spor Daire Başkaıılığı biiıryesiııcic
bulunan ('anon Marka (CR 

^DV 
C2020I ıno?el1 i (bir)ariet iİe Caııtın Maı-ka tCn'ndvtİ]+oİınodcl; l (biı) adet kop1,,ala.ma cihazıııııı yedck parça hİriç olnıak tızeİe joİı İıİtı: al,ı,ı,İ içİn

bakını cınarını hizmeti verilnıcsi işini kapsamaktabır.

B) AMAÇ VE KAPSAN{:
Yııkarıda nrarkası belirtilen cilıazların: Ytiklcnici ["irnıa ıara{lndan ıylık rutin bakıııılarıııı
1'aPnıak \|e artza clurunrunda idare 1,ctkililerinin probleıııi bildirııcsi iiİerinc y.üklenici teknik
Pcrsoııe liı-ı idareye ail paı'çalarla bakın-ı vc onarıın işinin vapılıııası işidir.

C) KOPYAI AMA CiHAZıNIN pERiyODiK BAKI M-oNAIllM HizııgrixApsAMINDA
YAPILACAK iŞLEMLER :

l- Cihazın kaPakları açılıp. toner. druııı. transfcr ünitesi ve kağıt tepsileri çıkarılnıalıdır.
2- Cihazın içerisindeki toner tozları tcnrizleırınelidir.

3- Cihaz iizcrinde kir ı'e tozdan ctkilenebilecek lıer tiirlü kal,ış. çark. ıııerdaııe vb, birinı|eriıı
tenıizliği vc koruı,ucu yağlaıııaları yapıln.ıalıclır.

4-. C]ih.az i.çerisinde aştnnıış değişnıesi gereken parçalar raporlanarak ilgili biriıne
bildirilecektir.

5- Gcrekli parça idare stoklarıncla var isc Yüklgııici Irirnıa tara[ıııdan değişiıni yapılacaktır.
Değişnıesi gereken parça İdare sttıklarıırda bultıııınadığı takdirde bu parça İclar.ce piyasadan
1eıııiıı edilir. İdareıriıı tenıiıı cltiği parçal,ı Yükleııiİi Fi.,r, ücretsiz olarak değiştirnıek
zorundadır. İdare l.aratlndan tenıin edileıı parçanın değişiın hiznıeti Yüklenici tirnıal,a haber
verildikten strnra 2.1 saat içerisinde 1,apılacaktır.

6- Cihaz kullanıcı gözetinıindc tesl edilnıeliı testçıktıları. serı,is ibımu ekiııe ekleııerek inız_a
karşılığıııda c,ilrazıı-ı bakııırı taıııanılanıııalıdır.
7-.Kcıpl'alanıa cilıazına ıutin bakıııı oı,ıaı,ıılı servis hizıııeti a1,1ık olarak vcrilccck olup. rutin
bakını oııatıııılar dışıırda kopyalaına cihaz.ının arızalaırııası duİuıııunda cihazı kullaııaıı biriıııin
arıza bildiriminden itibaren 24 saat içerisinde Yüklenici flrma cihaz-a nıüdahale etnıck
z-orundadır. []uıruıı içiıı ckstra ücret talep edilnıeyecektir.

8_- Kopl'alanıa cihazınııı arızası Daire t}aşkanlığıııızda 1,apılanıayacağı anlaşılırsa Ytiklç,nici
firnra ci}ıazı tuta.nak karşılığında teslinİ alarğk kendİ iİlerinde taı-niriııi '3 (üç) iş günü
içerisinde yapacaktır. }ler 1ürlü taşınıa ve ulaştırnıa giderlİri Yükleııici {irnıaya aİttir. -

9- Kopl-alanrrr cilrazının arıza giderildiğinde Başkanlığıııııza teslinıi l,apılıp, ilgili birinıdeki
kişinin sağlanı r,e eksiksiz çalışır vazil,ettc tesliın aldığına dair işlenı belgesi inıza ettirilip
işlem ıamam Ianacaktır.

l0- Yüklenici tlrına laıallııdan a1,1ık pcrivotlarla cihazıı,ı genel bakıın ve tenıizliği. cihazı
kullanan birimdeki l,etkiliııin gözetiıııiııde 1,apılacaktır. 

-l3akııırı 
1,apılan cihazİn bakıııı

|brıııları biriııı 1etkilisiıre imzalatılarak aslı biriİn yetkilisiııe ıesliııİ edilecektir.
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t_ışAK [_;x ivrınsiı,ıs i
sacı-ır x[':ı. ı(lır Vl] sp()R nRinı_, Bı\şKANLIGl

K()PYAI-Avn cİnazl ı]AKlM-oN^RIM IliZMI-.l-İ
r ı.rNİ K ŞAIt,ı NAıııtsİ

nl işix yApILMa ynRi:
uşak Üniversitesi sağlık, kiıltür ve spor Daire Başkanlığı kültür Birimi.

E) ÇAı.IŞACAK PERSONEL İın İıc;iı.İ ııususLAR:
Yiiklcnici f'irma taraiiııdan bakıın-onarıil]a gön<ierilecek ttknik pcı.sonel:

.l:..I]ll.: l]aŞkallığınııza aiı cilıazların bakıın ve onannıını gerçeklcştiı.eçck reknik pcrstıııelgcreklı dtıııanınılara vc teknik hilgilere sahip tılıııalıdır.

2-.Iirnıa,ÇalıŞanlarının kurunl içerisiııde bakıın ve oı]afııı1 vaparkeıı lirnıaikişi tanıtını kartını
vakasıııda veya bo;-nunda laşııİıalıdır.

]- Bakıııı-oı}arrl'n lıizmeti vcrecek kişinin (Canırrı ınarka cilıazlar için) cğitim seııiijkası
bı.ı l uıınrasızorunl udur.

F) DİĞER HUSUSLAR:

|- Yüklenici Firnıa periyodik 
. 
bakııır-oırarıııı hiz_ııetiııi lıcr ayın son iş günü ıııesai

Lıiı inıine kadar yapmakzrırundadı r.

2- Yiiklenici Firma. hakediş._ödenıeleri Aralık a1,,ı bakııı-ı onarınl hiznıeti yapıtriıktaıı sonra
,Aralık ayı içerisinde tek selbrde yapılacırktır. '

j- Oçak ayı bakıın onarıın hizmeti sözleşnıe iınzalanmasına nıütcakip Ocak avı içerisindc
vapılacaktır.

1- Aralık ayı Bakıın-Oııarım l--lizıneti l5 Aralık 202.i tarihine kadar tamaınlanacaklır.

(ı



prcRiyoDix narıivı-oNARIM rrizırBri ALIMINA
a,ir sözı,EşME TASARISI

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
Bu Sözleşme, bir tarafta I.Jşak ('Jııiıı-,rsitcsi Sağlık. Kiılti"ir ve Spor Dairc l}aşkanlığı

(bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ..... (bundan

sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazı|ı şaıtlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 -Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin;
a) Adı: LJşak Üııiversitesi Sağhk. Ktilltir ve Spor Daire [}aşkaı,ılığı
b) Adresi: İzıı-ıir yoltı 8. Kı-ı-ı. t}ir l.ıyliil Kaıı-ıpıisi,i -Merkcz/L.JŞAK
c) Telefon numarasl: 0 276 221 220L)

ç) Faks numarası: 0 276 221 2210
d) Elektronik po sta adresi(varsa) : sati ı"ı al ıı-ı a s k s(liltı sak. cd ı"ı. tr
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:
b) T.C. Kimlik No: ...........

c) Vergi Kimlik No: ..

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi : ......
d) Telefon numalası:
e) Bildirime esas faks numarası: ..

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):
2.3. Her iki taraf, 2.|. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak

kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe,
en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4.Taraflar,yazı|ıtebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya
elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- İş tanımı
4.1. Sözleşme konusu iş: Periyodik Bakını-Oııarıı11 [Iiznıeti Alııııı (Caı-ıoır Marka IR

ADV C2020i/Caııoı-ı Marka AI)V IR 5240i ).

Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli
5.1. Bu sözleşmenin toplam bedeli . ... . ...(KDV |{ariç)'dir.
Madde 6 - Sözleşme bedeline dihil olan giderler
6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin giderler sözleşme bedeline dAhildir. İlgili

mevzuatr uyannca hesaplanacak Katma Değer Vergisi; sözleşme bedeline dAhil olmayıp (KDV
Tevkif atı ve Ödemelere ait Damga vergisi kesildikten sonra) İdare tarafindan Yükleniciye
ödenecektir.

Madde 7 - Sözleşmenin ekleri
7.1. Teknik Şaıtname, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz paıçasr olup, idareyi ve

yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile teknik şartnamedeki hükümler arasında

çelişki veya farklılık olması halinde, teknik şaıtnamede yer alan hükümler esas alınır.
7.2. Sözleşmeyi oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) Teknik Şartname,
2) Birim Fiyat Teklif Mektubu
3) Sözleşme
Madde 8 - Sözleşmenin süresi
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8.1. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 29.|2.21123 tarihine
kadardır.

8.2. Bu sözleşmeniır uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre

yapılmıştır.
. Madde 9 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi

9.1.İşin yapılma yeri: lJşak (_lı,ıii,cı,sitcsi Saglık. Kıiltıir ve Sı-ıtır Dairc I}aşltaıılığı Kiiltiir
t] i ri ıı,ı i ()ğrcnc i' l'o1-ıl ııl ııkları I}ııl ıışı,ııa N tiktası.

9.2. (8.1.) maddesinde belirtilen tarihte işe başlanacaktır.

Madde l0 - Teminata ilişkin hükümler
10.1. Kesin teminat
10.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin kesin teminat 1,aıtırı,ı-ııiı-ı-ıışlır.
10.2. Kesin teminat ve ek kesin teminatrn geri verilmesi:
|0.2.|. Taahhüdün, sözleşme ve Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit
edildikten sonra, Yükleniciye iade edilecektir.

|0.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan
borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin
kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat parayaçevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa
kalanı Yükleniciye iade edilir.

10.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunnrayaır
hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin
yazılı uyansına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları
hiikümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar
sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

10.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ye üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel

dahil) Şaıtnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla
aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

Aralık ayı bakım-onanm hizmeti yapıldıktan sonra Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafindan görevlendirilecek muayene ve kabul komisyonu
tarafindan uygunluk raporu verildikten sonra yüklenici tarafindan kesilecek fatura mukabili
Uşak Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanhğınca, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı tarafindan belirlenen ayrıntılı finansman programı çerçevesinde tek sef'erde ödeme
yapılacaktır.

11.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazı|ı izni
olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.

Madde 12 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
12.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 13 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
13.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin

tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde aıtışa gidilmesi
veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde
bulunamaz.

13.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplaırmayacaktır.
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13.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme iınzalandıktan

sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 14 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları
14.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi

tarafindan yapılacaktır
Madde 15 - Cezalar ve sözleşmenin feshi
15.1. İdare taraflndan uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
15.1.1. Teknik şaıtnamede beliıtilen hususlarla ilgili her bir aksilik için hak ediŞten

(teklif edilen) sözleşme bedelinden(Zı l oranındacezakesilir. İdare tarafindan kesilecek cezanın

toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelini geçmeyecektir.
|5.|.2, Yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getirmediğİ takdİrde, her gün için %, l

oranında cezai müeyyide uygulanmak üzere 10 (on) gün süreli ihtarname gönderilir. Yüklenici
firma, süre bitiminde yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde sözleşme idarece tek taraflı

olarak fesih edilir.
15.1.3. Yüklenicinin taalrhüt ettiği hizmeti yerine getirmemesi halinde (teklif edilen

bedel) sözleşme bedeli tutarı kadar cezai müeyyide uygulanır.
15.2. Yukarıda beliıtilen ceza|ar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye

yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halİnde ceza tutarl
yükleniciden aynca tahsil edilir.

15.3. Yüklenici firma taahhüdünü yerine getirmediği taktirde İdare tarafindan lıizıııc1

başka bir firmadan tedarik edilir. Yeni hizıı-ıct alımında fiyat farkı oluşursa aradaki fark

taahhüdünü yerine getirmeyen firmaya rücu edilir.
15.4. Yüklenici firmaya uygulanacak cezai müeyyideırin hak edİşten karşılanamamasl

halinde uygulanacak cezai müeyyide, yapılacak tebligata müteakip 7 (yedi) gün içerisinde UŞak

Üniversitesi Stratej i Geli ştirme Daire Başkanlı ğı he sabına yatırılır.
Madde 16 _ Muayene ve Kabul Komisyonunun görev ve yetkileri
16.1. işin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği ldare tarafindan

görevlendirilen Muayene ve Kabul Komisyonunu aracılığıyla denetlenir.

Madde 17 - Teslim, muayen€ ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
17.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.
|7.2. Söz|eşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, İşin teslim alınması kabul

işleınlerinin yapılması için İdareye (tlşak [lı-ıivcrsitesi Sağlık Kiiltiir r'c Süıor Daiıc l}aŞkirıılığı

i;,:nıır Yolıı 8. Kııı t}ir }ıylıil Kaıııl-ıiisiı t]ŞAK/ 64l00) adresine başvuracaktır. Yüklenİcİ, iŞin

teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getİrmemesi

nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.
Madde 13 - İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması
1s.1. iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.

18.2. Sigoı-ta türleri ile teıninat kapsamı ve limitleri:
18.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 19 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele iliŞkin

sorumlulukları
19.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele iliŞkin

sorumlulukları, ilgili ınevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ÇerÇevesinde
yükleniciye aittir.

Madde 20 - Sözleşmede değişiklik yapılması
20.|. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak

anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
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b) işin süresinden önce yapılmasl veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreYe

uygun olarak ödeme şaıllarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değİşiklİk yapılamaz ve ek sözleŞme

düzenlenemez.
Madde 21 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
21.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine

getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme

ceza§uygulanmak izere, idarenin nedenleri açıkça belirtilen on gün süreli ihtarına rağınen aynı

durumun devam etmesi haliırden idare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

b) Bakım-Onarım hizmeti yapılan cilıazlarclaı-ı verim alınmaması durumunda İdare

sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
Madde 22 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
22.1. Yi]klenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standart|ara uygun olmayan

malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarrm hatası, uygulama yanlışlığı, denetim

eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerİne getirilmemesİ ve

benzeri nedenlerle oıtaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.
Madde 23 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek

hizmetlerine ait şartlar
23.|. I)criycıclik I}iıkıı,ı-ı-()ııarıı,ı,ı llizıı,ıcti Alııı-ııııclaı-ı (('aııoı-ı Marka lIt At)V

(']g2()i/Caııtıı-ı Marka Al)V IR 524()i ). kaynaklanan üçüncü şahıslara verİlecek lüımzarar zİyan

ve sorumluluklar yükleniciye aittir.
Madde 24 - Garanti ile ilgili şartlar
24.|.Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 25 - Diğer hususlar
25.1. Teknik Şartnamede belirtilen hususlar sözleşmenin ekidir.
25,2. Kopya|ama Clhazı Bakım-Onarım Flizmetinin yerine getirilmesi esnasında İŞ

Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi yüklenİci firmaya

aittir.
Madde 26 - Anlaşmazlıkların çözümü
26.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanınasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın

çözümünde tJşak mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 27 - Yürürlük
27.|. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 28 - Sözleşmenin imzalanması
28.1. Bu sözleşme 28 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak

okunup anlaşıldıktan sonra, . .l()1 l?.023 tarihinde bir nüsha olarak imza a|tına alınmıştır. Ayrıca
İclare, ytıklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretinİ" düzenleyiP
yükleniciye verecektir.

idare Ytiklenici
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