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 1995 yılı boyunca başıma gelen ilginç olay.debe edit: nadir hastalıklara sahip çocuklarımız için çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız.kampanyamız dün başladı. çığ gibi büyüyerek fakülte ve hastane yönetiminin politik nedenlerden dolayı aldığı karara geri adım attırmak istiyoruz. buradan
imzalayabilirsiniz. yillar once basima gelmisti. ankara'da bir restoranda yemek yedikten sonra hesabi odemeyi unutup kalkip gitmistim. saatler sonra cebimdeki paraya baktim bir terslik var, olmamasi gereken para hala orada, hesabi odemeyi unuttugumu hatirladim.hemen kostum mekana "hesabi odemeyi
unutmusum yaw kusura bakmayin." dedimadam "biliyorum abi, sorun degil" dedi"kardes biliyorsan neden durdurmadin, utandim bak simdi." dedim"abi dunya hali, paran yoktur falan durdurup utandirmak istemedim." demisti. yemekler cok guzel degildi ama boyle bir guzellik var tabi... (bkz: siklenmedi)edit:
fava almak like etmek değildir gençler, yarın bir gün favorilere bi bakayım dediginizde elle tutulur bir şey olsun, cer çöp degil. alip durmayin şunu fava amk.edit 2: al işte debe'ye girmiş. ne gerizekali adamlar var allahım yarabbim. sabunla yıkanıldığında gıcır gıcır olan vücudun, duş jeliyle vıcık vıcık
olmasından kaynaklanan duygudur. vpn'leri engelleyene kadar şu mhp'yi kapatıp mahkeme kararıyla engellesek ülke için en hayırlısı olur. az kaldı, starlink bir servis sağlamaya başlasın, ne boktan iss'lerinizin pahalı paketlerine, ne de sizin cahilce engellerinize kimse tamah etmek zorunda
kalmayacak.'terör örgütleri haberleşiyor'muşmuş.. o terör örgütleri telegramdan da haberleşir ruhunuz duymaz, whatsapptan haberleşirler ruhunuz duymaz, kriptografik yollarla şifreleyip birbirlerine sms atsalar yine ruhunuz duymaz. email atsalar ruhunuz duymaz. koskoca terör örgütü kendine yurt dışında
özel server kiralayıp oraya kendi özel vpn ağını bile kurar ruhunuz duymaz, hiç bir koşulda bunu tespit edemeyeceğiniz gibi engellemeyezsiniz de.çözümünüz ne? sıradan vatandaşın erişebildiği ve sizin tespit edebildiğiniz açık vpn'ler engellensin.sdfhgksjdfhgkjhfdl, oldu paşam aynen, terör örgütlerinin de
çok ihtiyacı vardı bu vpn'lere, sayenizde artık ayvayı yiyecekler. olan 31 çekmenin peşindeki sıradan vatandaşa olucak, e onlar da artık buldukları kadına kediye köpeğe tecavüz ederler. ya da bir cemaate katılıp çocuklara hallenirler, her türlü sizin yarattığınız adil sistemde cezalandırılmadıklarından, evet
bence süper bir fikir,haydi vpn'ler engellensin de terör örgütleri zarar görsün. direkten dönen yazar başlığı..sen bunu kutla kardeş. sıradan insanın sıradan insana yaptğını kimse yapamaz bu dünyada. kadın soruyor bu vergiler n'oldu diye. bu deprem vergileri amacında kullanıldı mı diye soruyor. sorduğu
için linç ediliyor. burada ayıplanması gereken o peynire alarm takan market değil, buna mecbur bırakmış müşteri portföyüdür. yoksa kim hangi market fantazi olsun diye peynire takmak için alarma ekstra masraf yapmak ister?edit: yahu nasıl insanlarsınız mesaj kutumu patlatmışsınız. şu an penire takılan
alarmın önemini daha bir farklı anladım. hırsızlığı legal kılmaya çalışan mı ararsınız (10 liraya satılacak peyniri 60 liraya satarlarsa tabi çalınırmış, hakediyorlarmış), sistemi suçlayacağına mazlum insanı suçlama (ve daha buraya yazamayacağım argo ithamları) diyeni mi ararsınız... sanki o peyniri ben 60
lira yapmışım gibi yazanlarınız var gerçekten ne kullanıyorsunuz? ben entry'imde sistemi övmedim, 60 lira peynir çok güzel gidin alın demedim. her entrimde politik bir sorunun altını çizmek zorunda da değilim. bombok bir sistemin bombok bir ekonomik sonucu içinde olduğumuzu zaten biliyoruz. neden
politik bir eşeştiri yapmadın diye dm atmanız o kadar saçma ki... buyurun siz yapın. ama sistem bozuk deyip kendi pisliklerinize masum kulplar bulmaya çalışmayın. sistem bozuk zaten diye suçlayalım sistemi, keselim milleti, yağmalayalım marketleri oh ne kafalar ya. Page 2 219 başlık Yüzbaşı 261 Mesaj
Page 2 Adres: www.isemdijital.com Günay YayınlarıOrtaokul ve Lise z kitaplarını üye olarak indirebilirsiniz.Adres: www.gunayportal.comSeviye Yayınları Site üzerinden üye olarak z kitap kütüphane programını indirebilirsiniz. Adres:  Palme YayıneviNitelik ve Palme yayınları bulunmaktadır. Öğretmen
olduğunuzu belgelemeniz halinde üye kaydı yapılmaktadır. Site üzerinden üye olunarak indirebileceğiniz, akıllı tahta uygulamaları vermektedir.Adres: www.akillitahtayayinlari.comPalme: ogretmen.palmeyayinevi.com/SmartBoardNitelik: ogretmen.nitelikyayinlari.com/smartboard Eksen Yayıncılık Eksen
yayınları ürünlerinden aldığınızda "Dijital Kitap Kodu" ile sisteme üye olabilirsiniz. Ayrıca bayi aracılığı ile üye olmanız da mümkündür. Geliştirdikleri Dijital Yayın Sistemi sayesinde konu anlatımları, testler, denemeler, animasyonlar, çözümlü videolar izleyebilirsiniz. DYS (Dijital Yayın Sistemi) ni
bilgisayarınıza indirerek kullanmanız da mümkün. İlkokul, ortaokul ve lise dokümanları bulunmaktadır.  Şuan site üzerinde EBA bağlantılı giriş sayfası bulunmamaktadır. Adres:  Berkay Yayıncılık Site üzerinden aktivasyon kodu ile üye olarak z kitap ve diğer içeriklere ulaşabilirsiniz. Aktivasyon kodunu en
yakın bayiden almanız mümkündür. Adres:  Esen Yayınları Lise Fizik, Kimya Biyoloji Matematik ve Geometri alanları bulunmakta Adres:  Koral Varol Akademi Site üzerinden üye kaydı yaparak z-kitap içeriğine sahip olabilirsiniz. Adres: www.kva-akillitahta.com Kırmızı Beyaz  Site üzerinden üye olarak
kaydolabilirsiniz. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik içerik bulunmaktadır. Üye olduktan sonra branşınıza ait aktivasyon kartındaki şifreleri yazarak içeriklerden yararlana bilmektesiniz. Adres:  Nar Yayınlarıİlkokul, Ortaokul ve LiseAdres: www.nartestdijital.comMuba YayınlarıOrtaokul,
LiseAdres: www.okulburada.com Bilimyolu Yayınları Ortaokul ve Lise Kaynakları Z-Kitap olarak vardır. Site üzerinden öğretmen kayıt formunu doldurarak içeriklere ulaşabilirsiniz. Adres: www.bilimyoludijital.com Artıbir Yayınları İlkokul ve ortaokula yönelik akıllı tahta içerikleri bulunmaktadır. Siteye üye
olmanız gerekmektedir. Adres:  Test Okul Yayınları Test okul tarafından geliştirilen ve akıllı tahtada kullanılabilen mikro paket içeriği siteden kaldırılmıştır. İlerde sitede eklenmesi durumunda buraya da eklenecektir. Adres:  Çözüm Yayınları 1. Sınıftan 12.Sınıfa kadar birçok dersin Z kitabı bulunmaktadır.
EBA üzerinden giriş yapıldığında kayıt olmadan bütün içeriklere erişebilmektesiniz. İndirme yapmadan site üzerinden çalışmaktadır. Özel okul, dershane ve MEB personeli öğretmenler site üzerenden e-mail yolu ile şifre talep edebilir. Adres:  Kartezyen Yayıncılık Lise öğretmenlerine yönelik içerikler
bulunmaktadır.Matematik ve Fizik kitaplarının PDF halini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Adres:  Hız Yayınları Site üzerinden üye olarak z-kitap indirebilirsiniz. Adres: www.hizliogretmen.com/?a=signup Adres: kutuphane.bilfenyayincilik.comÜye olmadan site üzerinden de z kitapları indirebilirsiniz.Sitede
verilen ürün anahtarı ile kullanabilirsiniz.Adres: www.bilfenyayincilik.com/dijital-kutuphaneDamla YayıneviAnasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kaynak kitapları üye olarak indirilebilmektedir.D-Kitap (Dijital Kitap) içeriklerinin paketlenmiş usb formatında indirilebilmektedir.Yeni müfredat uygun PISA kitapları
bulunmaktadır.Adres: Özdebir YayınlarıAncak site üzerinden üye olabilirsiniz.Ortaokul Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü, İngilizceLise Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe-Edebiyat, Matematik-Geometri, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü derslerinin kaynakları bulunmaktadır.Site
üzerinden üye olduğunuzda cep telefonunuza gelen mesaj ile üyeliğinizi aktif edebilirsiniz.Üyeliğinizin aktif olmasından sonra alanınıza göre kütüphane veya sınıf sınıf Z kitapları indirebilirsiniz.Adres:  Asistan Yayınları Formu doldurarak akıllı tahta içeriklerini indirebilirsiniz.
Adres: www.akillidersasistani.com/ Doğru Cevap (DC)Yayıncılık Üye olunarak ortaokul ve Lise z kitapları indirilebilir. Adres:  Hiper Zeka Yayınları Ortaokul ve lise z kitaplarıAdres: www.hiperzekadijital.comPiva YayınlarıOrtaokul  z kitaplarıAdres: www.dijitalpiva.comÖzgün Bilim YayıncılıkOrtaokul z
kitaplarıAdres: www.ozgunbilimdijital.comDNA YayınlarıOrtaokul branş dersleri kayıt olmadan indirilebilir.Sitesinden online kitapları görüntüleyebilirsiniz.Adres: dijital.dnayayinlari.com.trBiladers YayınlarıOrtaokul z kitaplarıAdres: www.biladersdijital.comTransfer Yayınlarıİlkokul dersleri
bulunmaktadır.Adres: transferdijital.comSıfırbir YayıneviOrtaokul bilişim teknolojileri kitapları. Kayıt olmadan indirilebilir.Adres: transferdijital.com İsabet Yayınları Öğretmenlerimiz, bilgisayarları, akıllı tahtaları ve projeksiyon cihazlarında kolaylıkla kullanabiliyor. Ortaokul ve Lise kaynak kitapları
bulunmaktadır. Adres: www.isabetakillitahta.com Koza Z Kitap Koza Z kitap demo olarak inceleyebilirsiniz. Adres:  Çağrışım Yayınları Lise müfredatına uygun kitaplar bulunmaktadır. Adres:  Metin Yayıncılık Lise müfredatına uygun kitaplar bulunmaktadır. Adres:  Yüzdeyüz Yayıncılık Lise matematik
yayınları vardır. Üye olmadan kitap içeriklerini indirebilirsiniz. Adres:  Yıldız Yayıncılık İlkokul dijital kitapları bulunmaktadır. Adres:  Delta Yayıncılık Lise matematik ve Geometri kitapları bulunmaktadır. Adres:  Derspektif Yayınları Karanfil Yayıncılık İngilizce ve almanca z kitapları bulunmaktadır. Adres: 
Kurmay Yayıncılık (More more) Yabancı dil kaynakları bulunmaktadır.(İngilizce) Adres:  Karaağaç Yayınları Lise kitapları Adres: www.karaagacdijital.com Fides Yayınları Ortaokul lise Adres: www.fidesdijital.com/Cozumler/Index Evrensel Yayınları Ortaokul Adres:  Ünlü Yayınları
Adres: ogretmen.unludijital.com Matematus Yayınları Lise ve Ortaokul Matematik Adres:  Kida Yayınları Adres:  Başarıyorum Yayınları Lise kaynak kitapları Adres:  Salan Yayınları İlkokul, Ortaokul Adres: www.salandijital.com Öncelik YayınlarıOrtaokulAdres: oncelikdijital.com Ritmik Yayınları Ortaokul
Adres: www.ritmikdijital.com Lider Plus Yayınları Ortaokul ve Lise Adres: www.liderplusdijital.com Branş Akademi Yayınları Ortaokul Adres: bransdijital.com Doktrin Yayınları Lise Matematik Türkçe Kimya Adres:  Aydın Yayıncılık Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Adres: www.aydindijital.com Üç Dört Beş
Yayınları  Lise Adres: www.345dijitalicerik.com www.ucdortbes.com/uygulamalar Test Fen Yayınları İlkokul, Ortaokul, Lise Adres: www.testfendijital.com Özgün Yayınları Ortaokul, Lise Adres: www.ozgunkitap.com Puandem Yayınları Ortaokul Adres: www.puandem.com Pandül Yayınları Ortaokul, Lise
Adres: www.pandulakillitahta.com Elfi Yayınları Ortaokul, Lise Adres: www.elfidijital.com Yayın Kulvarı Yayınları İlkokul, Ortaokul Adres: dijital.yayinkulvari.com Simya Yayınları Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Adres: www.simyadijital.com Paragraf Yayınları Türkçe, Edebiyat
Adres: www.dijitalparagraf.com Fi Yayınları İlkokul, Ortaokul Adres: fiakillitahta.com Doğan Akademi Yayınları İlkokul, Ortaokul, Lise Anahtar Kodunuz istiyor Adres: www.doganakademidijital.com Üçgen Yayıncılık İlkokul Adres: www.e-ucgen.com Batı Akademi Yayınları İlkokul, Ortaokul
Adres: www.batidijital.com YDS Publishing İngilizce Anahtar kodu gerekli Adres: www.ydspublishing.com/support/digital Medyan Yayınları Ortaokul Adres: www.medyandijital.com Nihat Bilgin Yayıncılık Lise kitapları Üye olmadan indirilebilir Adres: www.nihatbilginyayincilik.com/akilli-tahta-uygulamasi
Molekül Yayınları İlkokul Adres:  Eker Yayınları İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi  Din Kültürü ve Ah. Bil. Adres: www.ekertest.com/uye/giris Eğitim Park Yayınları Ortaokul Adres:  Model Yayınları İlkokul, Ortaokul Adres: www.modelogretmen.com Pergel Yayınları İlkokul,
Ortaokul, Lise Üye olmadan dosya indirilebilir Adres: www.pergelyayincilik.com/index.asp?id=6 Limit Yayınları İlkokul, Ortaokul, Lise Adres: perakende.limitheryerde.com/ Onadım Yayınları İlkokul, Ortaokul Adres: www.onlineadim.com/ Gama Yayınları Ortaokul Adres:  Sadık Uygun Yayınları İlkokul,
Ortaokul, Lise Adres:  Final Yayınları Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Adres:  Dört İşlem Yayıncılık İlkokul, Ortaokul Adres:  Tonguç Akademi Ortaokul, Lise Adres:  ODTÜ Yayınları Ortaokul, Lise Adres: www.oyep.com.tr Koza Karaca Yayınları Akıllım yayınları İlkokul, Ortaokul Adres:  Soru Bankası
Merkezi İlkokul, Ortaokul Adres:  Eğitim Vadisi Yayınları (PDF Yayınları ) Ortaokul, Lise Kitap üzerindeki karekod girilmeli Adres:  Açı Yayınları Türev, Açı, Efsane Yayınları Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Adres:  Derspektif Yayınları Ortaokul Öğrenci üye yapmalısın Adres: derspektifhibrit.com Mavi
Deniz Yayınları İlkokul z kitap ve pdf Adres:  Murat Yayınları Ortaokul Adres:  Fikri Bilim Yayınları Ortaokul Adres:  Artı Zeka Yayınları Üye bilgisi onaylandıktan sonra giriş yapılabilir Ortaokul Adres:  Gendaş Yayınları İlkokul Adres:  Alpino Yayıncılık İlkokul Kayıt Olmadan içerik indirilebilir Adres:  Speed
Up Publishing  İngilizce Adres:  Mutlu Yayınları İlkokul Adres:  Karikatürlerle Matematik Üye olmadan indirilebilir İlkokul Matematik Adres:  C3%BCrlerleMatematik/ Mektep Yayınları Arapça Üye olmadan indirilebilir Adres:  Seri Yayınları Ortaokul, Lise (Edebiyat) Adres:  Soru Kalesi Yayınları Lise Üye
olmadan indirilebilir Adres:  Plazma Yayınları Lise Üye olmadan indirilebilir Adres:  Nego Yayınları Ortaokul, Lise Üye olmadan indirilebilir Adres:  Öğretmen Yayınları Ortaokul, Lise Üye olmadan indirilebilir Adres:  Küçük Adımlar Yayınları (Sadık Uygun) Okulöncesi Adres:  Öner Yayınları Üye olmadan
indirilebilir Adres:  Baki Yayıncılık (Sıfırdan Zirveye) Ortaokul, Lise Üye olmadan indirilebilir Adres:  Data Yayınları  Üye olmadan indirilebilir Adres:  Dilko Yayncılık Ortaokul, Lise İngilizce Adres:  Asel Yayıncılık Ortaokul, Lise Demo indir Adres:  Yüzdeyüz Yayınları Üye olmadan indirilebilir Lise Matematik
Adres:  Bey Yayınları Ortaokul Adres:  Endemik Yayınları Lise Adres:  Mavi Yunus Yayınları Okulöncesi Adres:  MF Kazanım Yayınları Lise Adres:  İnformal Yayınları Lise Adres:  Kampüs Yayınları Lise Adres:  Kanıt Yayınları Lise Adres:  Çipa Yayıncılık Almanca dersine yönelik içerik bulunmaktadır.
Adres:    Prf  (Paraf) Yayınları Ortaokul, Lise Adres:  Me Too Publishing İngilizce Adres:  Say Yayınları Lise Adres:  Reny Yayın (Poni Books) İngilizce Adres:  Hayalimo Yayınları Fen Bilimleri 6.Sınıf indir 7.Sınıf indir NON Stop YayınlarıAdres: nonstopdijital.com Vitamin Eğitim Okul öncesi, ilkokul,
ortaokul, lise düzeyi eğitim vermektedir. Bütün derslerle ilgili içerikler bulunmaktadır. Aşağıdaki adresten Mebbis şifreniz ile giriş yapabilirsiniz Adres:  Okulistik Site üzerinden üye olarak veya EBA girişi ile konu anlatımları, akıllı tahta uygulamaları, online kitaplara ulaşmanız mümkün. Adres:  Morpa
Kampüs Mebbis girişi ile veya üyelik ile öğretmenlere kendi branşında içerikler sunmaktadır. Adres:  Tudem Yayınları Site üzerinden yada EBA bağlantısı ile içeriklere ulaşabilirsiniz. 1-8 sınıflar konu anlatım, soru, test, etkinlik, sınav hizmetleri bulunmaktadır. Okul Artı (İmpark Eğitim) Online eğitim Adres: 
Dahiders Dijital Eğitim Adres:  Öğretmenler için cep telefonundan sınav okuma uygulaması: ZipGrade esen yayınları kimya 10.sınıf. esen yayınları kimya 9.sınıf. esen yayınları kimya 11.sınıf. esen yayınları kimya 10.sınıf çözümleri. esen yayınları kimya 9.sınıf pdf. esen yayınları kimya pdf. esen yayınları
kimya 10.sınıf pdf. esen yayınları kimya çözümleri
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