
DEMİRYOLUNDA TOPLU CİNAYET

RAYLARDA TER DÖKENLER FACİANIN NEDENLERİNİ ANLATTI

 

13 Aralık Perşembe sabahı Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nda  bir facia yaşandı

ve göz göre göre gelen toplu cinayette 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı. Kazanın

yüksek hızlı trenle kılavuz trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği açıklandı.

Ancak, işleyen YHT hattında böyle bir çarpışmanın olması ve yaşanan facia ile ilgili demiryolu

emekçilerinin aktarımları büyük bir ihmaller zincirini ortaya döktü. Yağmacı patronların kâr

hırsı ve buyurgan bir Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla hizmete açılan yeni hatlarda hızlı ve

güvenli yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar yine büyük bir kırıma uğradı. 

 

soL haber sitesinde yayımlanan ve bir TCDD emekçisinin kaynak gösterildiği habere göre,

kaza sinyalizasyon sisteminde yaşanan sorundan kaynaklanıyor. TCDD emekçisi,

"Sinyalizasyon sistemindeki sorun nedeniyle makinistlerin kendi aralarında iletişim

kurduğunu" ileri sürerken, her gün rutin olarak yapılan kılavuz tren kontrolünün

tamamlanması öncesinde yaşanan kazanın sinyalizasyon kaynaklı olduğunu söyledi. 

 

http://haber.sol.org.tr/turkiye/ozel-i-tcdd-calisani-kazanin-nedenini-sola-acikladi-252658 

mailto:iletisim@patronlarinensesindeyiz.org
http://www.twitter.com/pensendeyiz
https://patronlarinensesindeyiz.org/feed/
https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
http://www.patronlarinensesindeyiz.org/


 

Öte yandan, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir,

"Hat sayısı eksik geliyordu, 3 hat vardı, '5'e çıkaralım' dediler. 2016'nın Temmuz ayında tren

işletmeciliğine kapatıldı hat, 2018'in Nisan ayında, iki yıllık sürenin bitmesi beklenmeden

erken açıldı. Bunun nedeni de Haziran seçimlerin gelmesiydi, yani popülist şekilde açılış yaptı.

Rayların döşenmesiyle hat bitti denildi. Sinyalizasyon bitmemişti. Bu kadar yoğun

işletmeciliğin olduğu yerde sinyalizasyon sisteminin bitmesi gerekiyordu. Popülist politikalar

sonucu hat teslimi erken şekilde ve geçici olarak yapıldı" ifadelerini kullandı. 

 

http://haber.sol.org.tr/turkiye/ozel-i-kazanin-arkasindan-erdoganin-sovu-cikti-neden-erken-

acildigi-belli-oldu-252661 

 

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

FLORMAR DİRENİŞİNİ SOĞUKLA TERBİYE ETMEK AHLAKSIZLIKTIR

 
200 günü aşkın zamandır, sendikaya üye olmaları nedeniyle kapının önüne konan Flormar işçileri
direniyor.  
Flormar patronu işçilerin cayacağını zannetti, direnişin sönmesini umdu, bekledi... 
Patron yanıldı!  
Flormar işçileri direniyor. Üstelik büyük bir meşruiyete, toplumsal desteğe sahipler.  
Bu meşruiyet ve destek nedeniyle direnişe saldırmaya kalkamayanlar yeni bir silah icat ettiler:  
Aralık ayının soğuk havası! 
Fabrika önünde bekleyen işçilerin soba yakmalarının yasaklanması, direnişe saldırmanın sinsi ve
ahlaksız bir yöntemidir. 
Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı olarak yetkilileri uyarıyoruz. İnsanları soğukla, hastalıkla
terbiye etmeyi aklınızdan çıkarın. Flormar direnişçilerinin sınıf kardeşleri olarak bugüne kadar
gösterdiğimiz dayanışmayı defalarca arttırmasını ve bu saldırıyı da hep birlikte geri püskürtmeyi
biliriz.  
Soba yasağını kaldırın.  
Ortada bir suçlu varsa, o da işçi çıkartan Flormar patronudur.

http://haber.sol.org.tr/turkiye/ozel-i-kazanin-arkasindan-erdoganin-sovu-cikti-neden-erken-acildigi-belli-oldu-252661


 

ZİYARET ÇAĞRISI:

14 Aralık Cuma, Saat 13:00 
Üniversitelerden ve liselerden gençler Flormar işçilerini ziyaret ediyor. 
(Saat 12:30'da Solcu Liseliler ve Türkiye Komünist Gençliği ziyaret için Kadıköy'den otobüs
kaldıracaktır) 
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/14/universitelerden-ve-liselerden-gencler-flormar-
iscilerini-ziyaret-ediyor/

SOMA’DA KÂR HIRSI YİNE CAN ALIYORDU

 
Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin iş cinayetine kurban gittiği maden ocağının sahibi olan
şirkete ait Işıklar Maden Ocağı'nda, 12 Aralık günü akşam saatlerinde tavandaki kaya parçalarının
çökmesi sonucu sekiz işçi yaralandı. Yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı. Göçük altındaki üç işçi de

çalışmalar sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı.  
 

Edinilen bilgilere göre, Maden Yönetmeliği'nce yasaklanmış olan "Kara Tumba" isimli maden çıkarma
tekniğinin kullanıldığı Işıklar Maden Ocağı'nda ilk göçük sabah 08.00-16.00 vardiyasında meydana

geldi. Göçüğün onarılmasının ardından faaliyetlerin durdurulmadığı işletmede üretim baskısıyla
devam edilen 16.00-24.00 vardiyasında ikinci bir göçük meydana geldi. Kara Tumba üretim

modelinde madene, tek bir girişten giriliyor ve çıkılıyor. Eğer çalışma alanıyla tünel girişi arasındaki
bölgede bir göçük oluşursa, işçinin kurtulma şansı en aza iniyor. 

 
Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez ocağını işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait
Işıklar Maden Ocağı, Mayıs 2014'te yapılan inceleme sonucunda "üç maddelik eksik" tespit edilerek
kapatılmış, aylar sonra hazırlanan yeni bir rapor ile üretime yeniden başlamasına karar verilmişti.  

 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/somada-uretim-baskisi-maden-ocagini-cokertti-yarali-isciler-

tedaviye-alindi-252615
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MADAME COCO ÇALIŞANLARI İŞYERİ KOMİTESİ’NDEN MESAJ VAR

Yaklaşık bir ay önce Madame Coco mağazalarında yaşanan hak gasplarına karşı bir araya gelip
İşyeri Komitesi kuran çalışanlar, sorunlarının çözümü için örgütlenmeye devam ediyor. Madame Coco
İşyeri Komitesi, patronun yeni hak gasplarını duyurdukları ve çalışanlara dönük yılbaşı kutlaması
ikiyüzlülüğünü teşhir ettikleri yeni bir açıklamaya yayınladılar: 
 
YÖNETİM ÜCRET KESİNTİSİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR, BİZLER İSE

ÖRGÜTLENMEYE…

 
Madame Coco mağazalarında yaşananları teşhir etmeye başlamamızın üzerinden sadece ay geçti.
Bu süreçte pek çok kişiden destek telefonları ve epostaları aldık. Mağazalara gelen müşteriler,
yazılanların doğru olup olmadığını sordu, yanımızda olduklarını ifade etti. 
 
Çalışmalarımızın nasıl ilerlediğine ilişkin bir bilgilendirme açıklaması yapmanın yerinde olacağını
düşündük. Kasım ayı sonunda, temel sorunları ve öncelikli taleplerimizi belirlemiş, bunları bir
açıklamayla sosyal medya üzerinden duyurmuştuk. Sonraki iki hafta boyunca, Madame Coco
çalışanlarının destekçileri eliyle, talepler açıklaması pek çok ildeki mağazalara dağıtıldı ve bunun
ardından bize ulaşan yeni mağazalar oldu. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi için başlattığımız
çalışma yaygınlaşarak devam ediyor. İl il, bölge bölge bir araya gelmeye devam ediyoruz. 
 
Bu ay yine ücretlerimizde ciddi oranda kesintiler oldu. Ağırlıkla sayım açıkları nedeniyle yapılan
kesintiler nedeniyle, primlerimizi alamadık. Yönetime konuya dair sorduğumuz sorular da her zamanki
gibi yanıtsız kaldı. Ama bu ay, işin komik bir yanı da oldu. Dün “mağazacılar” günüymüş meğer. Kimi
yöneticiler attıkları mesajlarla “günümüzü” kutladılar. Bölgelerden komitemize iletilen bilgilere göre,
yöneticiler çok gerçekçi mesajlar atmışlar bu konuda. Örneğin demişler ki, “sizlerin emeği hakkı
ödenmez”… Cümledeki dilbilgisi hatalarını bir kenara bırakalım, içerik olarak son derece doğru. Bu tip
mesajları atan yöneticilerimizi dürüstlüklerinden dolayı tebrik ediyoruz, zira hakikaten de hakkımız
ödenmiyor. Yılbaşı arifesinde, daha ayın ortası gelmemişken, kesintiler nedeniyle cebimizde para
kalmamışken, “hakkımızın ödenmeyeceğini” söylemek hoş bir kelime oyunu oldu. 



 
Mağazacılar günü kutlamasından, yılbaşı kutlamasına geçelim. Madame Coco, ilk kez olarak bu yıl,
yılbaşında biz çalışanları düşünmüş (!) ve performansa göre çeşitli yılbaşı hediyeleri önermiş. Tam da
çalışanlar olarak taleplerimizi açıklamışken, hoş bir tesadüf... Ödülleri belirlerken oldukça yaratıcı
davranmışlar, yurt dışı mağaza açılışına katılma hakkından, Fenerbahçe maç biletine, MC
merkezindeki yılbaşı partisine katılımdan güzellik bakımına pek çok seçenek sunulmuş. “Spa ve
masaj keyfi” dahi var seçenekler arasında. Hatta bir gün ücretli izin ve 50 TL multinet bile
kazanabilirmişiz performansımız doğrultusunda. 
 
Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi olarak yayınladığımız talepler halen geçerlidir.
Hatırlatıyoruz, o talepler yasalardan kaynaklı haklarımızdır. O talepler doğrultusunda adım atmak
yerine, “hadi bakalım sizi güzellik bakımına, maça falan gönderelim” diyorlar. Madame Coco yönetimi,
açıkladığı ödüllerle, havuç-sopa oyunu oynamaya çalışıyor bizlere: “Siz havucun peşinden koşun,
ben sizi kesintilerle, rotasyon tehditleriyle sopalamaya devam edeceğim.” Bizler Madame Coco
çalışanları olarak tavşan filan değiliz ve bu oyunlara gelmiyoruz. Bizler başımız dik biçimde çalışmaya
devam ediyor ve taleplerimiz konusunda pozitif adımlar atılmasını sağlamak için yan yana geliyor,
mağaza mağaza yayılıyoruz. Yılbaşı havucuna karşı sözümüz nettir: “Siz bize maaşlarımızı,
primlerimizi tam ödeyin, spa’ya güzellik merkezine gerek yok, biz istersek mahalle kuaförüne de
gideriz.” 
 
Öncelikli taleplerimizin yer aldığı komite açıklamasını okumamış olanlar, Patronların Ensesindeyiz Ağı
internet sitesi (www.patronlarinensesindeyiz.org) ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklamaya
ulaşabilirler. Tüm çalışma arkadaşlarımızı ve müşterilerimizi, iletisim@patronlarinensesindeyiz.org
eposta adresi üzerinden bizimle irtibata geçmeye devam etmeye çağırıyoruz. 
 
Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi 
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/14/yonetim-ucret-kesintisi-yapmaya-devam-ediyor-bizler-
ise-orgutlenmeye/

ING BANK İŞÇİ KIYIMINA DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü ING Bank’ta 250 emekçi toplu olarak işten çıkartıldı. Banka yönetimi

sonrasında çalışanların dava açmaması için personel çalışma yılına göre tazminat ve maaş

ikramiyesi verip çalışanlara da zorunlu anlaşmalı pakete imza attırıp işlerine son verdi. 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/14/ing-bank-isci-kiyimina-devam-ediyor/ 

 

ASSİSTT’TE İŞTEN ÇIKARMALAR

PE Dayanışma Ağı’na iletilen bilgilere göre, Türk Telekom'a bağlı çağrı merkezi şirketi olan

AssisTT'te Aralık ayı içinde 75 kişi çıkarılması planlanıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında da bizzat

Türk Telekom'dan (Genel merkez - Ümraniye A4 Plaza'dan) 1000 kişi çıkarıldığı belirtiliyor. 

 

 https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/14/assisttte-isten-cikarmalar/

FORD OTOSAN'A AÇIK KAPI SORULARI

Ford Otosan’da “açık kapı toplantıları” olarak adlandırılan bir rutin var. Yılda iki kez, Ford

Otosan yerleşkelerinde patron temsilcilerinin sahneye çıktığı, işçilerin de katılmak zorunda

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/14/yonetim-ucret-kesintisi-yapmaya-devam-ediyor-bizler-ise-orgutlenmeye/
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kaldığı "açık kapı" toplantıları düzenleniyor. Toplantının sonunda çalışanlar, üst düzey

yöneticilerin yanıtlaması için çeşitli sorular yöneltiyor.

Ford Otosan çalışanları 10 Aralık’ta başlayan toplantılarda sorulamayan soruları Patronların

Ensesindeyiz Ağı üzerinden yayımladı.

Çalışanlar yayımladıkları 10 soruyu şöyle duyurdu:

“Ford Otosan’ın tüm yerleşkelerinde yılda iki defa üst yönetimin tüm çalışanlara şirket

faaliyetlerini anlattığı açık kapı toplantıları yapılıyor. Bu toplantıların son kısmında çalışanlar

tarafından üst yönetimin cevaplaması için sorular soruluyor. Biz Ford Otosan çalışanları olarak

üst yönetime sorularımızı Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden soruyor ve sorularımızı

kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımızı bir araya gelerek bu soruların peşine

düşmeye ve hep beraber ekonomik krizin faturasını bize ödetmeye çalışan patronların

ensesinde olmaya çağırıyoruz.”

Ford Otosan çalışanlarının sorularına bağlantısını verdiğimiz adresten ulaşabilirsiniz.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/10/ford-otosana-acik-kapi-sorulari/

 

Haber engellemeye yanıt: Elden ele

 
Doğa Kolejleri, soL haber sitesinde yayınlanan bir haber hakkında mahkemeden “erişim engelleme”

kararı aldırdı. Patronların Ensesindeyiz ağına ve soL haber sitesine gelen ihbarlar üzerine
hazırlanmış olan haber herhangi bir suç unsuru, hakaret ya da iftira barındırmıyor.

Bir süredir, özellikle hükümete yakın kuruluşların izlediği yol bu: Tazminat davası açmak, yargı
sürecine giderek bir yargı kararı çıkartmak yerine sulh ceza mahkemelerine dilekçe verip, hızlı bir

şekilde erişim engelleme kararı çıkartıyorlar. Böylece haber herhangi bir yargılama olmadan
yasaklanmış oluyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı olarak bu hukuksuz yolu seçenlere bir ders vermek gerektiğine karar
verdik ve “engellenmiş” haberi de içeren bir e-posta ile “elden ele yayma” çağrısı yaptık. 

 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/haber-engellemeye-yanit-elden-

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/10/ford-otosana-acik-kapi-sorulari/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/haber-engellemeye-yanit-elden-ele/


ele/ 
 

Bu arada engellenen içeriğe VPN benzeri teknik çözümlere başvurmadan ulaşmak için internet
arşivini kullanabilirsiniz: 

 
https://web.archive.org/web/20181126145637/http://haber.sol.org.tr/emek-
sermaye/doga-kolejleriyle-ilgili-sikayetler-artiyor-hem-emekcilerin-parasi-

odenmiyor-hem

KRİZE VE YOKSULLUĞA KARŞI BEYOĞLU EMEKÇİLERİ TOPLANIYOR

Bizler eğitim masraflarını karşılamak için çalışmak zorunda olan öğrenciler, atanamamış

öğretmenler, kamudan sürgün edilmiş akademisyenler, cafe, bar, mağaza emekçileriyiz.

Ağır sömürü koşulları altında, patronların ve yardakçılarının insafına terk edilmiş halde

çalışmak istemiyoruz!

16 Aralık Pazar günü saat 11.00'de mobbinge, işsizlik tehdidine, uzun ve karşılığı

ödenmeyen mesailere karşı boyun eğmemek, aklımızı ortaklaştırmak ve örgütlenmenin

olanaklarını konuşmak için bir araya geliyoruz.

Toplantı detayları ve İletişim için: 0532 505 0584

 

Mephisto patronlarından işçilere baskı

Mephisto patronları, işçiler üzerinde ciddi bir baskı uyguluyor. İşçilerin sigortasız çalıştırıldığı,

haksız hukuksuz işten çıkarıldığı, yemek ücreti olarak çok düşük meblağların verildiği

bildiriliyor. 24 saat kameralarla izlenen işçiler, işyerindeki baskı ortamına karşı çıktıklarında ise

işten atılıyor. Sayısız hak gaspı ile çalışmaya zorlanan Mephisto emekçilerinden haklarını

savunmak için iletişime geçmek isteyenler, bunu Patronların Ensesindeyiz ağı üzerinden

yapabilir.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/haber-engellemeye-yanit-elden-ele/
https://web.archive.org/web/20181126145637/http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/doga-kolejleriyle-ilgili-sikayetler-artiyor-hem-emekcilerin-parasi-odenmiyor-hem


ODTÜ Rektörü Flormar işçileri için salon vermedi ama...

ODTÜ Rektörlüğü, Flormar işçilerinin katılacağı toplantı için yapılan salon talebine önce olumlu

yanıt verdi ancak işçilerin geleceği bilgisini edindikten sonra izni iptal etti. Flormar işçileriyle

dayanışma toplantısı, bu iptal girişimine rağmen yine de yapıldı. Etkinlik fiili durum yaratılarak

öğretim görevlilerinin de desteğiyle topluluğun daha önce talep ettiği yerde kalabalık ve

enerjisi yüksek bir şekilde gerçekleştirildi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/odtu-rektoru-flormar-iscileri-icin-salon-

vermedi-ama/

 

Bankalarda Şube Kapatma ve İşçi Çıkışları

Birçok kaynaktan İş Bankası’nda 2019 yılı hedefi olarak 100’ün üzerinde şubenin

birleştirme/kapatma gündemi olduğu iletildi. Bunun yarıdan fazlasının da İstanbul'da olacağı

bildirildi. Başka bankalardan da benzer haberler geliyor. Yapı Kredi'de ocak sonuna kadar

toplu işçi çıkarılacağı bilgisi edinildi. TurkishBank'ta bu ay sonu 20 kişinin işten çıkarılması

planlanıyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/bankalarda-sube-kapatma-ve-isci-cikislari/

 

Direnen Gülsan İşçileri’ne dayanışma ziyareti

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi bünyesinde

çalışmalarını yürüten Yapıcılar Müzik Grubu, 45 gündür direnen Gülsan işçilerini ziyaret etti.

Dayanışma ziyaretinde direnişteki işçiler ve Patronların Ensesindeyiz Ağı adına konuşmaların

ardından Yapıcılar Müzik Grubu da Nâzım Hikmet'in şiirlerinden besteledikleri şarkıları

seslendirdi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/10/direnen-gulsan-iscilerine-dayanisma-ziyareti/

 

Üsküdar’da İşsizliğe ve Pahalılığa Karşı Mücadele Toplantısı

9 Aralık Pazar günü Üsküdar Çiçekçi'de gerçekleştirilen toplantıya katılan emekçilere

“haklarımız” başlıklı bir sunum yapıldı.

 

ELM Elemeği işçileri haklarını almak istiyor

Bursa'da geçtiğimiz günlerde konkordato ilan eden ve işçileri istifaya zorlayan ELM Elemeği

Project Solutions firmasının işçileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelerek

haklarını aramak için örgütlenmişlerdi. ELM işçileri, bu haftasonu Bursa’da düzenlenen İşsizlik

ve Pahalılığa Karşı Mücadele toplantısında bir araya gelirken,

Bursa’dan çeşitli sektör ve işyerlerinden işçiler direnen ELM işçilerini yalnız bırakmadı.

Fabrikalarda gıda kolileri hazırlayarak işçi kardeşlerine teslim etti.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/10/kriz-firsatcisi-patron-yuzsuzlugu-her-gun-

bonfile-yiyordum-simdi-tavuk-mu-yiyecegim/
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TED Ankara Kolejinde sağlık sigortası primlerinde çalışan payı artırıldı

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları'nda krizin faturası özel sağlık sigortası üzerinden

öğretmenlere kesiliyor. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/ted-ankara-kolejinde-saglik-sigortasi-

primlerinde-calisan-payi-artirildi/

 

Gediz Elektrik kullanıcıları tehdit ediyor

Gediz Elektrik kullanıcılarına mektup göndererek, aboneliği üzerlerine almamaları durumunda

faturanın beş katı ödeme yapmak zorunda kalacaklarını bildirdi ve aboneliğe geçiş için 10 gün

süre verdi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/gediz-elektrik-elektrik-saatlerini-sokuyor/

 

IBM sineğin yağını çıkarmaya çalışıyor

IBM'in birkaç yıldır global düzeyde sürdürdüğü çalışanlar aleyhine politikalarını destekleyen

adımlar IBM Türkiye'de de uygulanıyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/ibm-sinegin-yagini-cikarmaya-calisiyor/

 

KOTON’da Zor Çalışma Koşulları

Kocaeli 41 Burda AVM’de KOTON mağazasında işçilerin birçok hakkının gasp edildiği bildirildi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/kotonda-zor-calisma-kosullari/

E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en altında yer alan

linkleri kullanarak listeden çıkabilirsiniz. 

<<E-Posta Adresi>> 

Bu bağlantıdan gireceğiniz e-posta adresini doğrudan iletim listesine dahil edebilirsiniz 
 

Bülten mesajlarını almak istemiyorsanız 
Burayı tıklayarak abonelikten ayrılabilirsiniz 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/ted-ankara-kolejinde-saglik-sigortasi-primlerinde-calisan-payi-artirildi/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/gediz-elektrik-elektrik-saatlerini-sokuyor/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/13/ibm-sinegin-yagini-cikarmaya-calisiyor/
https://patronlarinensesindeyiz.org/?p=1004&preview=true
http://eepurl.com/dKYqa6
https://patronlarinensesindeyiz.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=037225969073e3f8ab921c373&id=9ca3332f8f&e=[UNIQID]&c=d1a0fbf77a

