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Test istek talep formu 
 

HASTA BİLGİLERİ 

Adı ve soyad(lar)ı: Ulusal Kimlik No: Cinsiyet:  Erkek Kadın 

Doğum Tarihi: / / (gün/ay/yıl) Telefon: E-posta: 

NUMUNE BİLGİLERİ 

Numune türü:  Kan Tükürük Numune Kimliği: Alınma tarihi: / / (gün/ay/yıl) 

İSTEYEN DOKTOR/HASTANE BİLGİLERİ 

Adı ve soyad(lar)ı: Bölüm: Tıbbi lisans no: 

Merkez/hastane adı: Telefon: E-posta: 

HASTANIN KLİNİK ÖYKÜSÜ 

Soy (uygun olanların hepsini işaretleyin): 

 Batı/Kuzey Avrupa Orta/Doğu Avrupa Güney Avrupa Afrika 

 Latin Amerika/Karayipler Amerikan Yerlisi Yakın Doğu/Orta Doğu Asya 

 Aşkenaz Diğer:    

Hastanın kişisel kanser öyküsü (uygun olanların hepsini işaretleyin): 

 Kişisel kanser öyküsü yok 

 Meme kanseri - tanı yaşı: yıl İkili Premenopozal Üçlü negatif 

 Over kanseri - tanı yaşı: yıl 

 Diğer Tür:  - tanı yaşı: yıl 

Ailede kanser öyküsü: 

 Bilinen aile öyküsü yok 

 Bilinen aile öyküsü - tabloyu doldurun: 

Diğer önemli bilgiler: 

 Sigara içen: Evet Hayır   Kemik iliği nakli yapıldı: Evet Hayır 

 Doğum yapmış, en az 1 yıldır emziren kadınlarda: Evet Hayır 

İSTEYEN DOKTORUN İMZASI 

Bu formu imzalayarak, BRCAPLUS testini yapmadan önce, hastaya bu testin temsil ettiği riskler ve sonuçlar hakkında bilgi verdiğimi beyan ederim. Hastanın tüm 
sorularının cevaplandığını ve hastanın testi yapma konusunda açık rızasını aldığımı onaylarım. 

İmza: Tarihi: / / (gün/ay/yıl) 

HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAYI 

Bu formu imzalayarak, formun her iki tarafında bulunan bilgileri okuduğumu ve kabul ettiğimi ya da bana okunduğunu ve içeriğini anlamış olduğumu teyit ediyorum. Testin 
amacı ve potansiyel riskleri ile kısıtlamaları hakkında doktorumdan (veya doktorum tarafından belirtilen başka bir kişiden) genetik rehberlik aldım. Sahip olduğum her 
soruyu sorma fırsatı verildi; bütün sorularıma cevaplar aldım ve bu testten geçme konusundaki bilgiler ve kararım üzerinde düşünmek için yeterli zaman verildi. Bu testten 
geçip sonuçlarını ve uygun tıbbi tedaviyi uzmanımla tartışmayı kabul ediyorum. Biyolojik numunemin yalnızca ve münhasıran bu talep formunda belirtilen test için 
kullanılmasını ve hiçbir koşulda başka hiçbir test türü için kullanılmayacağını kabul ediyorum. Doktorumun bu testin benim için uygun olduğunu belirlediğini anladım ve 
LABCO'nun BRCAPLUS testini yapmasına ve sonuçları uzmanımıza göndermesine izin veriyorum. Herhangi bir sebep belirtmeksizin iznimi herhangi bir zamanda iptal etme 
imkanını kabul ediyorum. 

İmza: Tarih:          /       /         (gün/ay/yıl) 

FATURA DETAYLARI 

 Hasta Sigorta şirketi:  İsteyen doktor Diğer: _  

 
  

 
BURASI TANIMLAMA 

ETİKETİ İÇİN 
AYRILMIŞTIR 

 Eğer meme kanseriyse 

Kanser türü Aile ilişkisi Anne 
tarafında
n 

Baba 
tarafında
n 

Tanı sırasında yaş İki taraflı Premenopozal Üçlü-negatif 
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Hastanın Bilgilendirilmiş Onayı 
(Laboratuvar Kopyası) 

 
BRCA PLUS testi, alınan numunedeki DNA'nın çıkarılması ve ölçülmesi ile yeni nesil sekanslama (NGS) kullanılarak DNA sekanslamasından oluşur. 
Bu teknik, ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11 ve TP53 genlerinin 
kodlama dizilimi ve komşu intronik bölgesindeki nokta mutasyonlarını ve küçük eklemeleri/silinmeleri tespit edebilme kapasitesine sahiptir. 
Teknik, büyük silinme ve çoğalmaları saptamak için BRCA1, BRCA2 ve EPCAM genlerinin Multipleks Ligasyon Prob Amplifikasyonu (MLPA) ile 
desteklenmektedir.  Yeni nesil sekanslama kullanarak saptanan patojenik ve muhtemelen patojenik varyantlar Sanger sekanslama ile doğrulanır. 

BRCA PLUS testinde yer alan genler, hücre bölünmesi sırasında hücre döngüsü kontrolü ve DNA onarımına katılırlar. Bu genlerdeki mutasyonlar, hücre 
kontrolü ve DNA onarımı için kapasite kaybına yol açar ve bu durum, genel popülasyona kıyasla kanser geliştirme riskinin arttığına işaret edebilir. BRCA 
PLUS testinde yer alan genlerdeki anormallikler kalıtsal jinekolojik kanserden (özellikle meme, over ve endometriyal kanserden) dolayı acı çekme riskini 
temsil eder. Mutasyonlar hem anneden hem de babadan miras kalabilir. Bir mutasyonun yavrulara iletilme olasılığı %50'dir. De novo (kalıtsal olmayan) 
bir mutasyonun varlığı göz ardı edilemez. 

BRCA PLUS testinin, hastanın ve/veya hastanın aile üyelerinin kalıtsal jinekolojik kanseri bulunması riskinin belirlemesinde belirli sınırlamalar vardır. 
Patolojik bir genetik bozukluğun saptanması, ilişkili hastalığın bulunması riskinin arttığını gösterir, ancak mutlaka bunun gelişimini göstermez. İlgili bir 
genetik anormallik saptanırsa, yakın aile bireylerinin (anne, baba, çocuk, kardeş vb.) genetik bir çalışmasının yapılması yararlı olacaktır. Test edilen aile 
bireylerinin daha önce saptanmış anormallikleri yoksa, hastalığın zamanla geliştirilmesi riskinin artmadığı yani genel popülasyonunkine eşit olduğu 
anlamına gelir. Patolojik varyantlar saptanmazsa, bu, hastanın kanser veya diğer genetik hastalıklara yakalanma ihtimalini ORTADAN KALDIRMAZ. 

Mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak, hasta, numunenin alınmasının ardından hizmetin tamamen uygulandığının kabul edileceğine dair tüm 
etkileri kabul eder ve tanır. Böyle bir durum oluştuğunda, hasta sözleşmeli hizmeti iptal etme hakkını kaybedecek ve LABCO söz konusu hizmet için alınan 
tutarı geri ödemek zorunda kalmayacaktır. 

Numune, klinik tanı laboratuvarları için geçerli olan yönetmeliklerle belirlenmiş şekilde saklanacaktır. Sonuç verildikten sonra, fazladan bir numune 
varsa, analizden sonra 1 ay boyunca saklanır ve bu süre geçtiğinde yok edilir. 

BRCA PLUS testinin sonucu gizlidir. Hastanın sonuçları yalnızca, bu bilgilerin iletişiminin yetkili bir adli veya idari organ tarafından, kanunla ve/veya geçerli 
mevzuatla istenmedikçe, hastanın doktoruna veya hastanın tıbbi bakımına katılan başka bir uzmana verilecektir. Sağlık uzmanı, bu testin özel kullanımını 
ve sınırlamalarını hastaya açıklamakla yükümlüdür. Sonuçların hastaya bir uzman tarafından tıbbi konsültasyonda bildirilmesi önerilir. Sonuç bazen 
ertelenebilir veya ikinci bir numune gerekebilir. Testin gerçekleştirmesi, hasta için ücretsiz doğrudan genetik rehberliği içermez; ancak LABCO bu hizmeti 
Genetik Rehberlik Birimi (consejo.genetico@labco.eu) aracılığıyla sunmaktadır. 

Hasta, klinik laboratuvarların en iyi uygulamaları ve kalite standartlarına uygun olarak, LABCO'nun, kalan numuneyi ve tıbbi ve genetik bilgilerinizi 
araştırma veya kalite güvencesi amacıyla (herhangi bir yasal mevzuat tarafından yasaklanmadıkça) anonim bir biçimde kullanabileceğini kabul eder. Bu 
tür kullanımlar, ticari ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesiyle sonuçlanabilir. Hasta özel kullanım bildirimi ve bu kullanımlar için herhangi bir tazminat 
almayacaktır. Her durumda, bu gibi tüm kullanımlar ilgili mevzuata uygun olacaktır. 

 Numunenizin araştırma amaçlı kullanılmasını istemiyorsanız kutuyu işaretleyin. 

Biyomedikal Araştırmalar hakkındaki 3 Temmuz tarihli 14/2007 Kanunu, özellikle 47. ve 48. Maddeleri, uyarınca reçeteleyen doktor genetik testlerin yapılması için 
bilgilendirilmiş onay almalıdır. Hastanın bu onay formundaki imzası bu gerekliliğe uymayı amaçlamaktadır. 

 

Genetik çalışma için onay 

Hastanın adı ve soyad(lar)ı: 
 
 
 
 

Tarih: / / (gün/ay/yıl) 

Hastanın imzası (veya reşit değilse yasal temsilcinin imzası): 

 
13 Aralık tarihli Kişisel Verilerin Korunması hakkında Organik Kanun 15/1999 ve 14 Kasım tarihli klinik bilgiler ve belgeler ile ilgili Temel Hasta Özerkliği ve hakları ve 
yükümlülükleri Kanunu 41/2002 uyarınca, kişisel, tanımlayıcı ve sağlık bilgilerinizin, sahibi ve yöneticisi A- 59845875 vergi kimlik numaralı, C / Verge de Guadalupe 18, 08950 
- Esplugues de Llobregat, İspanya adresinde kayıtlı SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA olan İspanyol Veri Koruma Ajansına kaydedilmiş bir dosyada birleştirileceğini ve 
yalnızca size gereken sağlık bakımını sağlamak, sizinle iletişim kurmak ve verilen hizmet için fatura etmek için kullanılacağını bildiririz. Aşağıdaki adrese bir e-posta 
göndererek erişim, düzeltme, iptal ve uygun olduğunda muhalefet haklarını kullanabilirsiniz: atencion.cliente@labco.eu. 

mailto:atencion.cliente@labco.eu
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Hastanın Bilgilendirilmiş Onayı 
(Doktor Kopyası) 

 
BRCA PLUS testi, alınan numunedeki DNA'nın çıkarılması ve ölçülmesi ile yeni nesil sekanslama (NGS) kullanılarak DNA sekanslamasından oluşur. 
Bu teknik, ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11 ve TP53 genlerinin 
kodlama dizilimi ve komşu intronik bölgesindeki nokta mutasyonlarını ve küçük eklemeleri/silinmeleri tespit edebilme kapasitesine sahiptir. 
Teknik, büyük silinme ve çoğalmaları saptamak için BRCA1, BRCA2 ve EPCAM genlerinin Multipleks Ligasyon Prob Amplifikasyonu (MLPA) ile 
desteklenmektedir.  Yeni nesil sekanslama kullanarak saptanan patojenik ve muhtemelen patojenik varyantlar Sanger sekanslama ile doğrulanır. 

BRCA PLUS testinde yer alan genler, hücre bölünmesi sırasında hücre döngüsü kontrolü ve DNA onarımına katılırlar. Bu genlerdeki mutasyonlar, hücre 
kontrolü ve DNA onarımı için kapasite kaybına yol açar ve bu durum, genel popülasyona kıyasla kanser geliştirme riskinin arttığına işaret edebilir. BRCA 
PLUS testinde yer alan genlerdeki anormallikler kalıtsal jinekolojik kanserden (özellikle meme, over ve endometriyal kanserden) dolayı acı çekme riskini 
temsil eder. Mutasyonlar hem anneden hem de babadan miras kalabilir. Bir mutasyonun yavrulara iletilme olasılığı %50'dir. De novo (kalıtsal olmayan) 
bir mutasyonun varlığı göz ardı edilemez. 

BRCA PLUS testinin, hastanın ve/veya hastanın aile üyelerinin kalıtsal jinekolojik kanseri bulunması riskinin belirlemesinde belirli sınırlamalar vardır. 
Patolojik bir genetik bozukluğun saptanması, ilişkili hastalığın bulunması riskinin arttığını gösterir, ancak mutlaka bunun gelişimini göstermez. İlgili bir 
genetik anormallik saptanırsa, yakın aile bireylerinin (anne, baba, çocuk, kardeş vb.) genetik bir çalışmasının yapılması yararlı olacaktır. Test edilen aile 
bireylerinin daha önce saptanmış anormallikleri yoksa, hastalığın zamanla geliştirilmesi riskinin artmadığı yani genel popülasyonunkine eşit olduğu 
anlamına gelir. Patolojik varyantlar saptanmazsa, bu, hastanın kanser veya diğer genetik hastalıklara yakalanma ihtimalini ORTADAN KALDIRMAZ. 

Mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak, hasta, numunenin alınmasının ardından hizmetin tamamen uygulandığının kabul edileceğine dair tüm 
etkileri kabul eder ve tanır. Böyle bir durum oluştuğunda, hasta sözleşmeli hizmeti iptal etme hakkını kaybedecek ve LABCO söz konusu hizmet için alınan 
tutarı geri ödemek zorunda kalmayacaktır. 

Numune, klinik tanı laboratuvarları için geçerli olan yönetmeliklerle belirlenmiş şekilde saklanacaktır. Sonuç verildikten sonra, fazladan bir numune 
varsa, analizden sonra 1 ay boyunca saklanır ve bu süre geçtiğinde yok edilir. 

BRCA PLUS testinin sonucu gizlidir. Hastanın sonuçları yalnızca, bu bilgilerin iletişiminin yetkili bir adli veya idari organ tarafından, kanunla ve/veya geçerli 
mevzuatla istenmedikçe, hastanın doktoruna veya hastanın tıbbi bakımına katılan başka bir uzmana verilecektir. Sağlık uzmanı, bu testin özel kullanımını 
ve sınırlamalarını hastaya açıklamakla yükümlüdür. Sonuçların hastaya bir uzman tarafından tıbbi konsültasyonda bildirilmesi önerilir. Sonuç bazen 
ertelenebilir veya ikinci bir numune gerekebilir. Testin gerçekleştirmesi, hasta için ücretsiz doğrudan genetik rehberliği içermez; ancak LABCO bu hizmeti 
Genetik Rehberlik Birimi (consejo.genetico@labco.eu) aracılığıyla sunmaktadır. 

Hasta, klinik laboratuvarların en iyi uygulamaları ve kalite standartlarına uygun olarak, LABCO'nun, kalan numuneyi ve tıbbi ve genetik bilgilerinizi 
araştırma veya kalite güvencesi amacıyla (herhangi bir yasal mevzuat tarafından yasaklanmadıkça) anonim bir biçimde kullanabileceğini kabul eder. Bu 
tür kullanımlar, ticari ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesiyle sonuçlanabilir. Hasta özel kullanım bildirimi ve bu kullanımlar için herhangi bir tazminat 
almayacaktır. Her durumda, bu gibi tüm kullanımlar ilgili mevzuata uygun olacaktır. 

 Numunenizin araştırma amaçlı kullanılmasını istemiyorsanız kutuyu işaretleyin. 

Biyomedikal Araştırmalar hakkındaki 3 Temmuz tarihli 14/2007 Kanunu, özellikle 47. ve 48. Maddeleri, uyarınca reçeteleyen doktor genetik testlerin yapılması için 
bilgilendirilmiş onay almalıdır. Hastanın bu onay formundaki imzası bu gerekliliğe uymayı amaçlamaktadır. 

 

Genetik çalışma için onay 

Hastanın adı ve soyad(lar)ı: 
 
 
 
 

Tarih: / / (gün/ay/yıl) 

Hastanın imzası (veya reşit değilse yasal temsilcinin imzası): 

 
13 Aralık tarihli Kişisel Verilerin Korunması hakkında Organik Kanun 15/1999 ve 14 Kasım tarihli klinik bilgiler ve belgeler ile ilgili Temel Hasta Özerkliği ve hakları ve 
yükümlülükleri Kanunu 41/2002 uyarınca, kişisel, tanımlayıcı ve sağlık bilgilerinizin, sahibi ve yöneticisi A- 59845875 vergi kimlik numaralı, C / Verge de Guadalupe 18, 08950 
- Esplugues de Llobregat, İspanya adresinde kayıtlı SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA olan İspanyol Veri Koruma Ajansına kaydedilmiş bir dosyada birleştirileceğini ve 
yalnızca size gereken sağlık bakımını sağlamak, sizinle iletişim kurmak ve verilen hizmet için fatura etmek için kullanılacağını bildiririz. Aşağıdaki adrese bir e-posta 
göndererek erişim, düzeltme, iptal ve uygun olduğunda muhalefet haklarını kullanabilirsiniz: atencion.cliente@labco.eu. 
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Hastanın Bilgilendirilmiş Onayı 
(Hasta Kopyası) 

 
BRCA PLUS testi, alınan numunedeki DNA'nın çıkarılması ve ölçülmesi ile yeni nesil sekanslama (NGS) kullanılarak DNA sekanslamasından oluşur. 
Bu teknik, ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11 ve TP53 genlerinin 
kodlama dizilimi ve komşu intronik bölgesindeki nokta mutasyonlarını ve küçük eklemeleri/silinmeleri tespit edebilme kapasitesine sahiptir. 
Teknik, büyük silinme ve çoğalmaları saptamak için BRCA1, BRCA2 ve EPCAM genlerinin Multipleks Ligasyon Prob Amplifikasyonu (MLPA) ile 
desteklenmektedir.  Yeni nesil sekanslama kullanarak saptanan patojenik ve muhtemelen patojenik varyantlar Sanger sekanslama ile doğrulanır. 

BRCA PLUS testinde yer alan genler, hücre bölünmesi sırasında hücre döngüsü kontrolü ve DNA onarımına katılırlar. Bu genlerdeki mutasyonlar, hücre 
kontrolü ve DNA onarımı için kapasite kaybına yol açar ve bu durum, genel popülasyona kıyasla kanser geliştirme riskinin arttığına işaret edebilir. BRCA 
PLUS testinde yer alan genlerdeki anormallikler kalıtsal jinekolojik kanserden (özellikle meme, over ve endometriyal kanserden) dolayı acı çekme riskini 
temsil eder. Mutasyonlar hem anneden hem de babadan miras kalabilir. Bir mutasyonun yavrulara iletilme olasılığı %50'dir. De novo (kalıtsal olmayan) 
bir mutasyonun varlığı göz ardı edilemez. 

BRCA PLUS testinin, hastanın ve/veya hastanın aile üyelerinin kalıtsal jinekolojik kanseri bulunması riskinin belirlemesinde belirli sınırlamalar vardır. 
Patolojik bir genetik bozukluğun saptanması, ilişkili hastalığın bulunması riskinin arttığını gösterir, ancak mutlaka bunun gelişimini göstermez. İlgili bir 
genetik anormallik saptanırsa, yakın aile bireylerinin (anne, baba, çocuk, kardeş vb.) genetik bir çalışmasının yapılması yararlı olacaktır. Test edilen aile 
bireylerinin daha önce saptanmış anormallikleri yoksa, hastalığın zamanla geliştirilmesi riskinin artmadığı yani genel popülasyonunkine eşit olduğu 
anlamına gelir. Patolojik varyantlar saptanmazsa, bu, hastanın kanser veya diğer genetik hastalıklara yakalanma ihtimalini ORTADAN KALDIRMAZ. 

Mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak, hasta, numunenin alınmasının ardından hizmetin tamamen uygulandığının kabul edileceğine dair tüm 
etkileri kabul eder ve tanır. Böyle bir durum oluştuğunda, hasta sözleşmeli hizmeti iptal etme hakkını kaybedecek ve LABCO söz konusu hizmet için alınan 
tutarı geri ödemek zorunda kalmayacaktır. 

Numune, klinik tanı laboratuvarları için geçerli olan yönetmeliklerle belirlenmiş şekilde saklanacaktır. Sonuç verildikten sonra, fazladan bir numune 
varsa, analizden sonra 1 ay boyunca saklanır ve bu süre geçtiğinde yok edilir. 

BRCA PLUS testinin sonucu gizlidir. Hastanın sonuçları yalnızca, bu bilgilerin iletişiminin yetkili bir adli veya idari organ tarafından, kanunla ve/veya geçerli 
mevzuatla istenmedikçe, hastanın doktoruna veya hastanın tıbbi bakımına katılan başka bir uzmana verilecektir. Sağlık uzmanı, bu testin özel kullanımını 
ve sınırlamalarını hastaya açıklamakla yükümlüdür. Sonuçların hastaya bir uzman tarafından tıbbi konsültasyonda bildirilmesi önerilir. Sonuç bazen 
ertelenebilir veya ikinci bir numune gerekebilir. Testin gerçekleştirmesi, hasta için ücretsiz doğrudan genetik rehberliği içermez; ancak LABCO bu hizmeti 
Genetik Rehberlik Birimi (consejo.genetico@labco.eu) aracılığıyla sunmaktadır. 

Hasta, klinik laboratuvarların en iyi uygulamaları ve kalite standartlarına uygun olarak, LABCO'nun, kalan numuneyi ve tıbbi ve genetik bilgilerinizi 
araştırma veya kalite güvencesi amacıyla (herhangi bir yasal mevzuat tarafından yasaklanmadıkça) anonim bir biçimde kullanabileceğini kabul eder. Bu 
tür kullanımlar, ticari ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesiyle sonuçlanabilir. Hasta özel kullanım bildirimi ve bu kullanımlar için herhangi bir tazminat 
almayacaktır. Her durumda, bu gibi tüm kullanımlar ilgili mevzuata uygun olacaktır. 

 Numunenizin araştırma amaçlı kullanılmasını istemiyorsanız kutuyu işaretleyin. 

Biyomedikal Araştırmalar hakkındaki 3 Temmuz tarihli 14/2007 Kanunu, özellikle 47. ve 48. Maddeleri, uyarınca reçeteleyen doktor genetik testlerin yapılması için 
bilgilendirilmiş onay almalıdır. Hastanın bu onay formundaki imzası bu gerekliliğe uymayı amaçlamaktadır. 

 

Genetik çalışma için onay 

Hastanın adı ve soyad(lar)ı: 
 
 
 
 

Tarih: / / (gün/ay/yıl) 

Hastanın imzası (veya reşit değilse yasal temsilcinin imzası): 

 
13 Aralık tarihli Kişisel Verilerin Korunması hakkında Organik Kanun 15/1999 ve 14 Kasım tarihli klinik bilgiler ve belgeler ile ilgili Temel Hasta Özerkliği ve hakları ve 
yükümlülükleri Kanunu 41/2002 uyarınca, kişisel, tanımlayıcı ve sağlık bilgilerinizin, sahibi ve yöneticisi A- 59845875 vergi kimlik numaralı, C / Verge de Guadalupe 18, 08950 
- Esplugues de Llobregat, İspanya adresinde kayıtlı SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA olan İspanyol Veri Koruma Ajansına kaydedilmiş bir dosyada birleştirileceğini ve 
yalnızca size gereken sağlık bakımını sağlamak, sizinle iletişim kurmak ve verilen hizmet için fatura etmek için kullanılacağını bildiririz. Aşağıdaki adrese bir e-posta 
göndererek erişim, düzeltme, iptal ve uygun olduğunda muhalefet haklarını kullanabilirsiniz: atencion.cliente@labco.eu. 

mailto:atencion.cliente@labco.eu

