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Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı, salgın 
döneminde ücretsiz izin dayatmasıyla karşı karşıya kalan, işten çıkarılan, 
salgın riski altında çalışan, maaşını ve diğer ücretlerini alamayan 
işçileri uğradıkları tüm hak gasplarına karşı PE’ye ulaşmaya çağırdı. PE
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Salgın Fırsatçılığına Karşı Patronların Ensesindeyiz

YARDIM İSTE ÖRGÜTLEN...

COVİD-19 salgının başlamasının üzerinden 
bir yıldan fazla süre geçti. Hâlâ etkisini sürdüren 
salgın, emekçiler için bir cehenneme dönüşürken 
patronlar için faturayı emekçilere kestikleri bir 
süreç oldu. Üretim ve hizmetin durduğu işyerle-
rinde işten çıkarılan işçiler, hayat pahalılığı ile baş 
edilemeyecek ödeneklere mahkum edildi. İşten 
çıkarmaların sözde “yasaklandığı” dönemde yak-
laşık 200 bin işçi tazminatları ödenmeden Kod-29 
bahanesiyle işten çıkarıldı. İşten çıkarılmayan mil-
yonlarca işçi ise yalnızca patronların beyanıyla üc-
retsiz izne çıkarıldı. Bu uygulama, hak gasplarına 
boyun eğmeyen işçiler için sopa olarak kullanıldı. 
Uzaktan çalışma ile kontrolsüz hal alan çalışma 
rejiminde fazla mesailer normalleşti, maaşlarını 
dahi alamayan emekçiler için fazla mesai ücretleri 

kangrene dönüştü. Emekçi sınıflar artan hayat 
pahalılığı ve yoksulluğa daha fazla borçlanarak 
karşı duramaz. Emekçileri bu yoksulluğa mah-
kum etmek isteyen patron sınıfının saldırılarına 
ancak işçi sınıfının örgütlü gücü ile karşı koyula-
bilir. Aynı sorunları paylaşan emekçilerin daya-
nışması salgın sürecinin ve sonrasının tek çaresi 
olarak gözüküyor. Salgın fırsatçılığı yapan sömü-
rücülerin elini kolunu sallayarak işçilerin haklarını 
gasp etmesine karşı Patronların Ensesindeyiz 
Ağı örgütlenmeye ve işçileri bir araya getirmeye 
devam ediyor. Salgın sürecinde emekçilerin ihbar-
larına örgütlü gücü ile karşılık veren ve emekçile-
rin hak mücadelesinde onların yanında olan PE, 
işçilerin dayanışmasının salgın karşısında en etkili 
güçleri olduğunu her fırsatta hatırlatıyor.

İşçİ Kardeş  
Yalnız değİlsİn!



Kıdem TazminaTı için mücadele eden 
Bahçeşehir Koleji ÖğreTmenleri 
Kazandı

Bahçeşehir Koleji işten çıkardığı öğretmenler ile 
sözleşmesi son bulan öğretmenlerinin kıdem taz-
minatını ödemiyordu. Patronların Ensesindeyiz Ağı 
ile bir araya gelen öğretmenlerin mücadelesi sonuç 
verdi. Patronların Ensesindeyiz avukatları ile Bah-
çeşehir Koleji yönetimi arasında kıdem tazminatla-
rının ödeneceğine dair anlaşma imzalandı.

PamuKKale Turizm işçileri 
mücadele eTTi, Kazandı

Bir süredir maaşlarını alamayan Pamukkale 
Turizm işçileri Patronların Ensesindeyiz Daya-
nışma Ağı’nda bir araya geldiler. İşçilerin örgütlü 
mücadeleleri sonuç verdi. Birikmiş ücretlerinin 
tamamını bir seferde aldılar.

haydarPaşa’da direnen Kazı 
işçileri Kazandı

Haydarpaşa’da arkeolojik kazı alanında çalışan 
işçilerin ücretleri aylarca ödenmedi. Patronların 
Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı buluşan işçiler mü-
cadele kararı aldı. İş bırakan işçilerin ödenmeyen 
tüm ücretleri ile ile fesih hakkını kullanmak iste-
yen işçilerin ihbar ve kıdem tazminatları ödendi.

efemerT TeKsTil işçileri Ödenmeyen 
ücreTlerini aldı

İzmir Bornova’da faaliyet yürüten Efemert 
Tekstil’de ücret alacakları ödenmeyen işçiler Pat-
ronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak mücadele 
etmeye karar verdiler. İşçilerin mücadelesi sonuç 
verdi. Eksik kalan maaş ödemeleri ve fazla me-
sai ücretleri Efemert Tekstil tarafından ödendi.

sımo TeKsTil işçileri PaTronların ensesindeyiz ile Kazandı!
Sun Tekstil taşeronu SIMO Tekstil 

işçileri ücret, fazla mesai, izin ve taz-
minat alacakları ödenmeden işten 
çıkarıldılar. Patronların Ensesindeyiz 
Mücadele Ağı ile bir araya gelen işçiler 
Çiğli’deki fabrikalarının önünde dire-
nişe başladılar. SIMO Tekstil işçilerinin 
fabrika önünde direnişleri sonuç verdi.
İşten çıkartılan işçilerin maaş ve fazla 
mesai ücretleri dahil tüm alacakları he-
saplarına yatırıldı.

MÜCadele eTTİK Ve KazandıK



Genel Koordinatörü Selahattin Kural:PE

PE

‘PaTronların ensesindeyiz ağı işçilerle BirliKTe 
işyerlerinde mücadele eTTi ve Kazandı’

zaMan aleYHİMİze İşlİYOr, Bazı HaKlarıMızı 
Gerİ dÖnÜlMeYeCeK şeKİlde KaYBedİYOrUz..

Salgın 1 yılı aşkın süredir büyüyerek devam 
ediyor. Salgınla birlikte bu dönem patronların işçi 
haklarına saldırısı da iktidarla beraber hız kesme-
den arttı. Emekçiler bir yandan salgın belasına 
karşı hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan 
ücretsiz izne çıkarılma, tazminatsız işten çıkarıl-
ma, maaşların ödenmemesi gibi hak gaspları ile 
boğuştu. Tüm bu olan bitenin yanında patronlar 
kârlarını artırmaya devam ediyor. Bankalar kârla-
rını artırdığını açıklıyor. Patronlar kârlarını övüne-
rek anlatırken bu rezilliğin duyulması gerekiyor. O 
kârların artmasının sebebi; işçilerin alın teri, pan-
demi boyunca evinde kalamayan işçilerin canı, 
gasbedilen haklarıdır. Bu duruma karşı emekçi-
lerin yalnız olmadığını biliyoruz. Pandemiyle de 
fırsatçı patronlarla da birlikte mücadele etmek ve 
işçilerin haklarını kazanmak için yaygın bir çalış-
ma başlattık. 

Bu çalışmayla işçilerin çalınan haklarına karşı 
yalnız olmadıklarını söylüyoruz. 

İktidarın salgınla mücadele uygulamaları tam 
anlamıyla işçileri yalnızlaştıran bir nitelikte oldu. 
Bugün emekçilerin en zayıf noktası örgütsüzlüğü, 
yalnızlığı. Yalnız olan işçi işyerinde yaşadığı hak 
gasplarına karşı da mücadele edemiyor. Patron-
ların Ensesindeyiz Ağı işçilerin yaşadıkları hak 
gasplarını önce ihbar etmeye, PE’ye ulaşmaya 
çağırıyor. Gelen her ihbar PE uzmanları ve hu-
kukçuları tarafından inceleniyor ve birlikte mü-
cadelenin yolu aranıyor. PE bünyesinde yer alan 
sektör dayanışma ağları işçilerin birlikte hareket 
etmesini sağlıyor, dayanışmayı büyütüyor. 

Patronların Ensesindeyiz Ağı kurulduğu gün-
den bu yana işçilerle birlikte yürüttüğü pek çok 
mücadelede kazanım elde etti. Tekstilden, özel 
okula, inşaattan, metale birçok sektörde işçilerle 
birlikte işyerlerinde mücadele etti ve kazandı. 

Tüm işçileri işyerlerinde yaşadıkları sorunları 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bildirmeye, da-
yanışmaya ve mücadeleye çağırıyorum. 

ağı İle BİrlİKTe MÜCadele eden eMeKçİler anlaTıYOr

Özlem 10 yılı aşkın süredir  banka çalışanı bir 
kadın emekçi. O da şu an birçok banka emekçisi 
gibi uzaktan çalışıyor. En başta salgından herkesin 
tedirgin olduğunu ve evden çalışmanın yönetici 
ile yüzyüze gelmeme, trafikte uzun süreler geçir-
meme gibi bazı konforlarının olduğunu söylesede, 
süreç ilerledikçe iş yerinde çalışan arkadaşlarından 
izole olmanın ne kadar kötü olduğunu fark ettiği-
ni anlatıyor bize. “İşten ayrılan ya da anlaşma ile 
çıkan kişilerin varlığını sonradan öğrendik, işe yeni 
başlayan ekip arkadaşlarımızı tanıyamadık” diyen 
Özlem bu durumu sosyalleşme açısından da kor-
kutucu buluyor.

Özlem süreci şöyle anlatıyor:
Ev ortamında çalışmak fiziksel ve ergonomi 

anlamında da bazı zorluklar getiriyor.İş ortamının 
evde sağlanabilmesi için evde bazı değişiklikler 
yapmak zorunda kaldık ve herkesin evi buna uy-
gun değildi. Uzun saatler evde çalışmak  tam bir 
ev hapsi hissi oluşturdu. Çünkü çalışma saatlerin-
de dışarı çıkamıyorsun, zaten bankada fazla mesai 
denen bir olay var, hiçbir zaman 18.00’de bitmiyor, 
sonra da yasak başlıyor. Bu psikolojik açıdan ger-
çekten yıpratıcı bir durum oldu.

“Korona bitse bile evden çalışma bitme-
yecek gibi görünüyor.”

Uzaktan çalışmak koronadan korunmak için 
geçici bir yöntem olabilirdi en başta, fakat herkesi 
koruyacak kalıcı çözümlerin ( herkesin aşılanması 
gibi) sağlanamaması, evden çalışmanın devam 



etmesine sebep oldu. Şu anda ise şirketler için 
evden çalışma, koronadan korunma boyutundan 
farklı bir yere geldi artık. Korona bitse de evden 
çalışma bitmeyecek gibi görünüyor. 

“Çocuğu uyuttuktan sonra gece yarısı 
tekrar bilgisayar açmak zorunda kalan arka-
daşlarımız var”

Benim çocuğum yok, fakat çocuğu olan ar-
kadaşlarımızın bu süreçte oldukça zorlandığını 
biliyorum. Evde geçirdikleri sürede bir yandan iş 
yapmaya çalışırken diğer yandan çocuk bakmak 
zorunda kaldılar. Performans düşüklüğü yaşadılar 
bu sebeplerden dolayı. Çocuğu uyuttuktan sonra 
gece yarısı tekrar bilgisayar açmak zorunda kalan 
arkadaşlarımız oldu. 

“Mesailer arttı, yemek ücretleri kesildi”
Benim çalıştığım departmanda fazla mesaile-

rin arttığını söyleyebilirim. 19.00-20.00’ye kadar 
çalışmak normalleştirildi çünkü zaten bu normal-
de yolda geçireceğimiz süreydi patronlara göre. 
Sektörde çalışan arkadaşlarımdan yemek ücreti 
kesilenleri, özellikle müşteri hizmetlerinde çalışan-
larda ekran takiplerinin yapıldığını da duydum.

Artan elektrik ve doğalgaz faturaları,evde ye-
mek yapmak için harcanan ekstra zaman göze 
görünmeyen kısım oldu. Bu da ceplerimize eks-

tra bir yük bindirdi. Özellikle işe yeni başlayan ve 
maaşları nispeten düşük olan arkadaşlarımız bu 
süreçte daha da zorlandı.

“Broşürü uzaktan çalışan herkesin oku-
ması ve çevresine yaygınlaştırması güzel bir 
adım olacaktır.”

Uzaktan çalışma her ne kadar patronlar ta-
rafından süslenerek sunulsa da, emekçilerin 
haklarını gasp etmek için çok büyük bir fırsat. 
Bunun farkında olmak ve karşısında durmak için 
birlikte durmaya ihtiyacımız var. Ben Patronların 
Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nı yakından takip 
ediyorum. Uzaktan çalışma ile ilgili broşür çıka-
rıldığını biliyorum. Çıkarılan broşür çok kapsamlı 
ve uzaktan çalışmayı tüm yönleriyle ele almış. Şu 
an uzaktan çalışan ve uzaktan çalışmanın getir-
diği tehditleri hisseden fakat tam olarak ayırdına 
varamayan kesim için de yararlı olacaktır. Bu ko-
nuda daha fazla farkındalık yaratılması gerekli, 
çünkü her geçen zaman aleyhimize işliyor ve bazı 
haklarımızı geri dönülmeyecek şekilde kaybe-
diyoruz. Bu sebeple daha örgütlü davranmaya 
ihtiyacımız var. Broşür bu anlamda bize oldukça 
katkı sağlayabilir. Broşürü uzaktan çalısan herke-
sin okuması ve çevresine yaygınlaştırması güzel 
bir adım olacaktır.

PaTrOnlar Bİzİ YıldırMaK İsTİYOr aMa 
MÜCadele eden Kazanır

2 aydır maaşları ödenmeyen ve sigortala-
rı eksik yatırılan Point Kargo işçileri Patronların 
Ensesindeyiz Ağı ile birlikte haklarını alana kadar 
mücadele etme kararı aldılar. 

Point Kargo işçilerinden Evrim ile konuştuk. 
Evrim anlatıyor: Biz işe başlamadan önce şir-

ket acenteler ve müşterilerle sorun yaşamış ve 
işçilere maaşlarını vermediği için de çok sayıda 
insan işten ayrılmış. Onun üzerine bizim ekibi işe 
aldılar.  Biz 2 ay boyunca 1 lira bile alamadık. Biz-
den önce başlayan arkadaşlara maaşlarının çok 
çok azını oyalamak için vermişler bir süre ama 
sonrasında onlar da alamadı hiç. Kiralarını, fatu-
ralarını ödeyemedi çoğunluğumuz. Çoğu kişi dol-
muşa binecek parası olmadığı için işe gelemedi. 
Gelip yemek yiyemeyen vardı. Patron bir iki kez 
yemek ısmarladı sadece. 

Ben arkadaşlarım için gidip patrondan yemek 

almaları gerektiğini söylediğimde  daha cümlemi 
bile tamamlamadan “maaş yok” dedi. “Ben maaş 
değil, yemek konusunu soruyorum” dedim. “Ye-
mek de yok” dedi. O gün toplantı için alınan ku-
rabiyeler vardı, “gitsin masadaki kurabiyeleri ye-
sinler” dedi. Zaten bunun üzerine ben eşyalarımı 
toplayıp gitmeye karar verdim, benimle birlikte 
arkadaşlarım da toparlanıp çıktı. 

“Zaten var olan borçlarımızı ödeyemezken 
üstüne tekrar borçlandık.”

Biz birbirimize destek olmaya çalıştık. Arka-
daşlarımızdan ailelerimizden borç aldık. Zaten 
var olan borçlarımızı ödeyemezken üstüne tekrar 
borçlandık. Kredi kartlarımızı ödeyemez olduk. 
Bankalardan her gün aramalar geliyor ama in-
sanların dolapları bile bomboş aslında.

“Ben kaç arkadaşımın çaresizlikten ağladı-
ğına tanık oldum defalarca.”



Ahmet 3 yıldır baristalık yapıyor. Üniversite son 
sınıfta çalışmaya başlamış ve mezun olunca “iş bu-
lamazsam en azından bir mesleğim olsun” diye dü-
şünerek baristalık yapmaya başlamış bir genç işçi. 
"Üniversiteyi bitirdim, 4 yıl okudum, barista oldum, 
şimdi işsizim" diyor.

Ahmet salgın döneminde yaşadıklarını şöyle
anlatıyor: Ekim ayından beri işsizim. Kısa çalış-

ma ödeneğinden yararlanamıyorum. 
Yaşlı akrabalarım var, okumak için İstanbul'a 

geldiğimde yanlarına yerleşmiştim. Onlarla yaşadı-
ğım için kira ödemiyorum fakat onlar da bir emekli 
maaşıyla kirada yaşıyorlar. Para kazanabildiğim 
zamanlarda mutfağa, faturalara destek oluyordum 
fakat 7 aydır onlara da çok ağır yük olduğumun 
farkındayım, utanıyorum.

"Yanında yaşadığım insanlara yük oldum, 
parazit gibi hissettim"

Ayda iki üç kez çıkan gündelik işler dışında hiç-
bir gelirim ya da desteğim yok. 

Arada depo işi çıkıyor, mal yüklemeye gidiyo-
rum. Market alışverişlerini evdekiler yaşlı olduğu 
için ben yapıyorum, her ay aynı parayla alabildiğim 
şeylerin sayısı azalıyor, para artmıyor tabii... Az 

önce söylediğim gibi ne yazık ki faturaları ödeye-
miyorum.

Çalışamadığım için kazanamadım, kazanama-
dığım için yanında yaşadığım insanlara yük oldum, 
parazit gibi hissettim, özgür değilmiş gibi. Canımı 
en çok da bu yakıyor, çalışmak isteyip de çalışama-
mak, parazit olmak. Ailemle bu konuda çok konu-
şamıyoruz, onlar da kıt kanaat geçiniyorlar, herkes 
üzgün...

Ücretsiz izne çıkarıldığımızda itiraz ettik, ben ve 
bir arkadaş daha. "Biraz sabredin geri çağıracağız, 
burası hepimizin" dediler, yalan tabii. Twitter'da 
denk geliyordum PE'ye, hatta bir eylem yaptıkları-
nı görmüştüm sektörden arkadaşların yine sosyal 
medyada. Twitter üzerinden işyerimi ihbar ettim. 
Arkadaşlar öyle ulaştılar sağolsunlar.

Bizi saatlerce ayakta çalıştıran, sürekli mesaiye 
bırakıp mesai ücretimizi ödemeyen, iki dakika din-
lenmek istediğimizde "işten kaçıyorsunuz" diyen, 
bizi işsiz bırakanlara bir sözüm var. "Biz de alaylıyız, 
bulaşıkçılıktan geldik" palavrasını ağzından düşür-
meyen patronlarımız bir gün o tezgahın arkasına 
geçip çalışsın görelim. Biliyoruz, mücadele eden ka-
zanır. Biz sabretmeyi değil mücadele etmeyi seçtik.

Herkes kendini çaresiz hissetti. İşyeriyle aynı 
ilçede yaşayanlar işe yürüyerek gelip gidiyordu. 
Ne yapacaklarını bilemez haldelerdi. Ben kaç ar-
kadaşımın çaresizlikten ağladığına tanık oldum 
defalarca.

Hepimiz aynı sorunu yaşadığımız için artık 
buna tahammül edemez haldeyiz ve birlikte ha-
reket etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan biri 
bizi Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’yla 
iletişime geçirdi. Şimdi onların da desteği ve yol 
göstericiliğiyle haklarımızı almak için mücadele 
vermeye çalışıyoruz.

Çok büyük zorluklar yaşıyoruz diğer sektör-
lerdeki işçiler gibi. Paralel olarak da çok fazla hak 
kaybına uğruyoruz. Bunların karşısında sessiz 
kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sorun 
ortaksa çözüm de ortak bir şekilde elde edilebilir. 
O yüzden bir araya gelelim ve birlikte karşı çıka-
lım bu haksızlıklara.

“İnsanların emeklerinin karşılığını aldığı, mutlu 
bir iş ortamında çalıştığı, geri kalan zamanında 

kendisini geliştirecek şeyler yapmasına yetecek 
kadar zaman ve parasının olduğu bir yaşam ha-
yal ediyorum.”

Bugün çalışmak dediğimiz şey hayatta kalmak 
için yaptığımız bir şey. Çok az sayıda kişi hayalin-
deki mesleği yapabiliyordur muhtemelen. Durum 
böyle olmasına rağmen hayatta kalmamızı bile 
sağlamayan çalışma koşulları yaşıyoruz. Bunla-
rın olmadığı bir gelecek hayalim var. İnsanların 
emeklerinin karşılığını aldığı, mutlu bir iş ortamın-
da çalıştığı, geri kalan zamanında kendisini geliş-
tirecek şeyler yapmasına yetecek kadar zaman 
ve parasının olduğu bir yaşam hayal ediyorum.

Mücadele edenler tabii ki kazanır. Bunun zor 
olduğunu, patronların bizi yıldırmak ya da bu bir-
liktelikten uzaklaştırmak için çok şey yaptıklarını 
biliyorum ama buna karşı direnmek ve kararlı ol-
mak gerekiyor. Ancak bu şekilde hem kendimizin 
hem de arkadaşlarımızın, diğer işçilerin haklarını 
almalarını sağlayabiliriz. Bu tek başına sadece 
kendimiz için yaptığımız bir şey değil.

Bİz saBreTMeYİ değİl MÜCadele eTMeYİ seçTİK



https://haber.sol.org.tr/haber/okyanuslarin-durumu-ve-korunmasi-bir-giris-305045

Uzaktan eğitime haziran ayına kadar uzaktan devam edilmesi 
kararının sorumlusunu öğretmenler ilan eden 

Nagehan Alçı: “Hani neredesiniz öğretmenler? Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duyamadık bugüne 
kadar. Onun yerine açılan sınıfları okutanlar ‘Bu haksızlık’ diye feryat ediyorlar” dedi.
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yoKsulluğa, açlığa Karşı dayanışma ağları Büyüyor
İstanbul Sarıyer’e bağlı Reşitpaşa Mahallesi sa-

kinleri pandemi ile birlikte giderek derinleşen eko-
nomik ve sosyal sorunlara karşı bir dayanışma ağı 
kurdu.

  İktidarın 17 günlük kapanma kararının hemen 
ardından kuruluş çalışmalarına başlayan mahalle-
liler yayınladığı ilk açıklamada “Pandemi bitmiyor 
ve koşullar gittikçe ağırlaşıyor. Açlık ve yoksulluk 
artıyor. Ancak birbirimizle dayanışabilir ve birbiri-
mize destek olabiliriz” dedi.   “Reşitpaşalılar sadaka 
gibi insanların başkalarına muhtaç olacağı şekilde 
değil birbirine elini uzatarak dayanışmayı örebilir” 
diyen mahalle sakinleri, AKP döneminde toplum-
sal yaşantının bir parçası haline getirilmeye çalışı-
lan sadaka kültürüne karşı eşitlikçi bir zeminde da-
yanışmayı örgütlemek üzere yola çıktıklarını ifade 
ediyor.  

Kurulmasının hemen ardından çalışmalarına 
başlayan ağ, ilk aşamada ekonomik krizin mağdur 
ettiği mahallelilerin gıda ve giyim gibi temel ihti-
yaçlarının karşılanması için bir dayanışma örgütlü-
yor. Hemen ilk hafta toplanan bağışlar ile mahal-
lenin kasabının, esnafının desteğiyle ihtiyaç sahibi 
14 eve içinde eti, taze meyve ve sebzesi de yer alan 
paketler dağıtıldı.

’den haberler...

Bahar çalışTayı’nın 7. oTurumu Başladı
Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin düzenlediği Sosyalist 

Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun 7. oturumuna dair bu-
gün soL portalda iki makale yayınlandı. “Türkiye’nin Kaynak-
ları-I: Kömür” adlı makalede geçmiş yıllardan bugünlere Tür-
kiye’nin kömür rezervleri, dışa bağımlılık, enerji piyasasındaki 
özelleştirme politikaları incelenerek sosyalizm koşullarında ka-
mucu bir planlama ile bu kaynağın nasıl değerlendirilebileceği 
tartışılıyor. İkinci makalede ise birçok çevresel sorunu berabe-
rinde getiren iklim değişikliklerinin deniz ekosistemlerine et-
kisi incelenerek  biyolojik çeşitliliğin korunması, aşırı avlanma, 
deniz yatağı madenciliği ve kirlilik başlıklarında okyanusların 
durumu üzerine yoğunlaşılıyor. 

Siz de makalelere ilişkin katkı ve sorularınızı iletisim@bi-
limveaydinlanma.org adresine gönderebilirsiniz.

https://haber.sol.org.tr/haber/turkiyenin-kaynaklari-i-komur-305044

alaçaTı doğa KaTliamına 
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Teslim ediyoruz


