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 15                            TÜRK POLİSİ VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NE ÖZEL ÇALIŞMA  
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DENEME 2     

TÜRK POLİSİ  

                HAYATIMIZIN HER ANINDA YANIMIZDA OLAN BU DEĞERLİ İNSANLARA HAYATIMIZIN EN ÖNEMLİ 155 DAKİKASINDA 

               BİR KEZ DAHA İHTİYACIMIZ OLACAK. BU VESİLEYLE POLİSLERİMİZİN HAFTASI KUTLU OLSUN.  

 

METİN METE 

 

POLİS TEŞKİLATIMIZIN 174.YILI KUTLU OLSUN… 
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                                                   MADALYONUN ASIL YÜZLERİ  

Hep polislerin sıkıntılarından,onların çektikleri dertlerden,sahipsizlik duygusundan,fazla mesailerinden, 

kış günü oradan oraya sürülmelerinden, emekli olduklarında çektikleri çilelerden bahsedildi bugüne 

kadar.  

 

Madalyonun birde diğer yüzünü, aslan yürekli kadınlarımızı, elleri yüreklerinde, gözleri köşe başından 

gelecek eşinde, kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde, hayatlarının gençliklerinin en güzel yıllarını dört 

duvar arasında geçiren polis eşlerini anlatmak istedim.  

Çok zordur polis eşi olmak. Doğum sancısı tuttuğunda, bebeği ateşlenip hastalandığında, yalnız olmak 

demektir. Babalarının yokluğunu aratmamak, çocuklarına hem ana hem baba olmaktır. Eşi görevdeyse 

geceleri uyumamak, onun dönüşüne kadar yürek sıkıntıları ile sabahlamaktır. Kapıdan içeri girdiği her 

gün el açıp Allah’a şükür etmek, yorgunluğunun üzerine deliksiz uykuya daldığında, aman uykusu 

kaçmasın diyerek fısıltı ile konuşmaktır polis eşi olmak. Polis eşi olmak, içindeki acıları dışa 

yansıtmamak, eşi ile 7/24 görev yapmaktır aslında. Polis eşi olmak yalnız başına sokaklara çıkmamaktır. 

Polis eşi olmak, bir filmi baş başa seyredememektir, Polis eşi olmak, aşık olduğu ve hayatını paylaştığı 

adamın sokakta elini tutamamaktır. Polis eşi olmak,aynı sofrada ayda birkaç kez yemek yemektir.Polis 

eşi olmak gurbet gurbet gezmek demektir. Polis eşi olmak, bayramları yalnız geçirmek demektir. Polis 

eşi olmak, 25 yıl içinde hep kötü bir haber gelirmi endişe ile yaşamaktır. Polis eşi olmak, Her an güvende 

sanırken kendini ölümün soğuk nefesini hissetmek demektir... 

 POLİS EŞLERİNDEN POLİS TEŞKİLATI TARAFINDAN DERLENMİŞTİR. 

1,2 ve 3. Soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

 

TÜRK POLİSİ 1 

Yukarıda verilen metinle ilgili olarak aşağı-

dakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? 

 

A) 25 yılını dolduran polis memuru emekli olur. 

B) Bütün polis eşleri bayram tatilini eşlerinden 

ayrı geçirir. 

C) Polis eşleri, eşleri görevde olduğu zamanlar 

evin geçimini kendileri sağlarlar. 

D) Polis eşleri, eşlerinin eksik bıraktığı görevleri 

ve duyguları kendileri tamamlar. 

TÜRK POLİSİ 2  

 

Fiilimsiler aldıkları eklerle isim, sıfat veya zarf 

görevinde bulunurlar.Yukarıda altı çizili olan söz 

grubu aldığı ekle sıfat olmuş ve buna da sıfat 

fiil denmiştir. 

Bu bilgilerden yola çıktığımızda yukarıdaki 

metinden alınan hangi örnekte sıfat fiil 

vardır? 

 

A) Her an güvende sanırken kendini ölümün 

soğuk nefesini hissetmek demektir. 

B) Kapıdan içeri girdiği her gün el açıp Allah’a 

şükretmektir. 

C) Polis eşi olmak, bayramları yalnız geçirmek 

demektir. 

D) Onun dönüşüne kadar yürek sıkıntıları ile 

sabahlamaktır 
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TÜRK POLİSİ 3  

Aşağıdakilerin hangisi bu parçada yapılan 

yazım yanlışlarının düzeltilmiş hali olamaz?  

A) “Madalyonun birde…” şeklinde yazılan yer  “ 

Madalyonun bir de…” şeklinde düzeltilmelidir.  

B) “….. haber gelirmi…” şeklinde yazılan yer 

“…haber gelir mi…” şeklinde düzeltilmelidir. 

C) “… Allah’a şükür etmek…” şeklinde yazılan 

yer “ Allah’a şükretmek…” şeklinde yazılmalıdır. 

D) “… her an güvende…” şeklinde yazılan yer “ 

heran güvende…” şeklinde yazılmalıdır. 

 

TÜRK POLİSİ 4  

Polis eşi olan Songül Hanım çocuklarıyla ders 

çalışırken “ Polisler, bizim bu saatte rahat bir 

şekilde ders çalışmamızı sağlayan değerli  

kişilerdir.” cümlesini incelediler ve cümlenin 

isim cümlesi olduğuna ve bu cümlelerde 

kesinlikle çatı aranmayacağına karar verdiler. 

Ailecek bu tarz cümlelere örnek vermeye 

çalıştılar :  

Ünal : Birimimde çalışan bütün polisler ve çalı-

şanlar benim için değerlidir. 

Songül : Gururludur polis eşleri çünkü onların 

paha biçilmez hazineleri vardır. 

Sıla : Babam dünyanın en iyi kalpli emniyet 

amiridir. 

Burak : Polislik mesleği heyecanlandırır beni 

her zaman. 

Buna göre bu muhteşem aile bireylerinden 

hangisinin  verdiği örnekler verilen açıkla-

manın dışında kalır?  

A) Songül                             B) Burak       

C) Sıla                                   D) Ünal  

TÜRK POLİS 5  

1. 

174 yıldır  

Doğrunun  izindeyiz, 

Adaletin peşindeyiz, 

Görevimizin  başındayız. 

 

2. 

Polis 

Millettir, 

Devlettir, 

Bayraktır, 

Vatandır. 

 

3.  

Herkesin vicdanı kendi polisidir. 

Polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 

 

4. 

Polis Teşkilatı’nın 174. yılı 

Kutlu olsun… 

 

Yukarıda altı çizili olan yerlerin numarası 

verilmiştir. 

Buna göre kaç numaralı yerde altı çizili 

olarak verilen yer sadece yüklemden oluş-

mamıştır?  

A)  4              B) 3          C) 2           D) 1    

 



 
 
 
 
 
 
 

POLİS HAFTASI                                                                                                                                                         KUTLU OLSUN   

 

TÜRK POLİSİ  

(155 ) 

               ALO 156 TÜRKÇE İMDAT  

           8. SINIF TÜRKÇE SORULARI  

                    

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 

(ARTI BİR ) 

TÜRK POLİSİ 6  

 

 

Yukarıdaki görselden hareketle aşağıdaki verilenlerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Trafik polisi olmak için öncelikle polis olmak gerekmektedir. 

B) Trafik polisleri GBT kontrolü yapan tek polistir. 

C) Trafik polisleri sık sık cezai işlem uygular. 

D) Trafik polisleri trafiğin akışını sağlarken çeşitli hareketlerle trafiği yönlendirir. 
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Trafik polisi, trafik kanunu ve buna bağlı mevzuatların çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde, trafiğin yönetim ve 

denetimi, araç tescili, sürücü belgesi, trafik kazaları ve ceza işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme 

bilgi ve becerisine sahip olan polis memurlarına verilen unvandır. Trafik polisliği oldukça zor ve meşakkatli bir 

meslektir. 

Trafik polislerinin işi bir hayli zor ve tehlikelidir. Öncelikle genel olarak GBT kontrolü yapmalarından dolayı sık sık 

suçlularla karşı karşıya gelebilir ve istenmeyen durumlar yaşanabilir. Bunun dışında trafik polisleri sadece güzel 

havalarda görevlerini yerine getirmezler. Karlı, yağmurlu, fırtınalı gibi elverişsiz havalarda da trafik polisleri 

görevlerinin başında yer almaktadır. Ayrıca sık sık cezai işlem uygulamaları sebebi ile de çok sayıda kişi tarafından 

en az sevilen polislerden olmaktadırlar. 

1.Trafiğin düzenini sağlarlar ve yönetirler. 

2.Trafik kazalarında tespit tutanağı tutarlar. 

3.Araç ve sürücülerde belge kontrollerini sağlarlar ve herhangi bir kural ihlali bulunup bulunmadığını kontrol 

ederler. 

4.Herhangi bir trafik suçunda gerekli tutanağı düzenlerler. 

5.Trafik kazaları sebebi ile oluşan hastalık, yaralanma gibi vakalarda tedbir alınması gerçekleştirilir  ve yakınlarına 

bilgi verilir.  

6.Araçlarını tescil işlemlerini yaparlar ve belge, plaka verirler. 

7.Sürücülere belgelerini teslim ederler. 

8.Ülke genelinde araçların ve sürücülerin sicillerini tutarlar, istatistik verileri toplayıp bunları değerlendirirler. 

9.Karayolları trafik kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılmış yönetmeliklere göre diğer görevleri yaparlar.  

 

7 ve 8. Soruyu verilenlere göre cevaplayınız.                 

TÜRK POLİSİ 7  

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Trafik polisleri trafiğin akışını sağlarken aynı 

zamanda herhangi bir trafik suçunda gerekli tutanağı 

da düzenler. 

B) Trafik polisi olmak için öncelikle çok yetenekli 

ve aynı zamanda sabırlı olmak gerekmektedir. 

C) Trafik polisliği oldukça zor ve meşakkatli mes-

leklerden birisidir. 

D) Trafik her türlü hava koşulunda görevini yerine 

getirmektedir. 

TÜRK POLİSİ 8 

Eylemi yapanın belli olduğu çatılara etken çatı 

eylemi yapanın belli olmadığı çatılara edilgen çatı 

denir. 

 

Buna göre numaralandırılmış yerlerden hangi-

sinde edilgen çatı söz konusudur ? 

A) 1             B) 3          C) 5           D) 9 

https://www.devlette.com/arac-muayenesi-yaptirmama-cezasi-nedir-ne-kadardir/
https://www.devlette.com/trafikte-arac-kullanirken-cep-telefonu-ile-konusmanin-cezasi/
https://www.devlette.com/gbt-sorgulama-ogrenme-nasil-yapilir/
https://www.devlette.com/onur-belgesi-nasil-alinir-onur-belgesi-alma-sartlari-nelerdir/
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                                                 BENİM ADIM  VATAN SAĞ OLSUN  

 

Benim adım Ahmet ama yaptığım işten dolayı bizlerin asıl ismi “Vatan Sağ olsun”dur. Bizler Özel 

Harekat Polisi olarak vatanın bölünmez bütünlüğü için kendi bütünlüğümüzü ortaya koyarız. Ahmet, 

Mehmet, Hasan, Hüseyin fark etmez, mevzu vatansa gerisi “Vatan Sağ olsun”dur. Biz, sizler için ve 

gelecek nesillerimiz için gece gündüz demeden, açlık sussuzluk bilmeden vatanımıza göz diken 

hainlerin peşinden bir kartal gibi, bir kurt gibi korkusuzca gideriz. Dönüşümüz her zaman muhteşem 

olur.Her zaman Türk bayraklarıyla karşılanırız ölsek de sağ kalsak da. Musallada iyi biliriz denmesi 

kimseyi kurtarmaz, bu vatan için bütün iyilikleri yapmak gerekir çünkü bu vatanın ilelebet sağ kalması 

gerekir. Bizi hiç bir zaman unutmayın, çünkü bizler sizleri hiç bir zaman aklımızdan çıkarmadık. 

                                                                                                              

9, 10 ve 11. Soruyu metne göre cevaplayınız 

 

 

TÜRK POLİSİ 9 

 

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden han-

gisi tam olarak çıkarılamaz? 

 

A) Özel Harekat Polisi,ülkemizin bölünmez 

bütünlüğünü sağlamak için görev yapar. 

B) Özel Harekat Polisi, hainlerin peşinden kor-

kusuzca gider. 

C) Özel Harekat Polisi, kendini manevi bir değer 

ile isimlendirir. 

D) Özel Harekat Polisi, görev bakımından en 

zor polislik türüdür. 

 

 

TÜRK POLİSİ 10 

 

Fiilimsiler aldıkları ekle asli görevini bırakıp 

isim,sıfat, zarf olurlar. Fiilimsi eklerinden önce 

bu sözcüklerin aslı fiildir. 

 

Buna göre yukarıda altı çizili olarak verilen 

sözcüklerden hangisi asli görevine devam 

etmektedir? 

 

A) kurtarmaz                      B) yaptığım  

C) demeden                       C) olarak  

 

TÜRK POLİSİ 11 

Yukarıdaki metinde geçen sözcüklerden 

hangisinin yazımı yanlıştır?  

A) her zaman                     B) vatansa       

C) hiç  bir                           D) nesillerimiz                      
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                                                          FETHİ SEKİN KİMDİR ?  

 

                                                                                       

 

        1                                       2 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

        3 4 

                                                                                                                                                            

 

 

 

12 ve 13. Soruyu yukarıdaki verilenlere göre cevaplayınız.

 

TÜRK POLİSİ 12 

Yukarıdaki verilenleri metin türlerinden han-

gisine dahil edebiliriz? 

A) Biyografi                     B) Otobiyografi 

C) Hikaye                         D) Anı  

 

 

TÜRK POLİSİ 13 

Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerdeki vir-

güllerden hangisi farklı bir görevde kul-

lanılmıştır? 

A) 1                 B) 2            C) 3         D) 4  

 

Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde 

doğdum, memleket sevdalısı biriyim. 

 

Polis Meslek Yüksekokulunu bitirdikten sonra 

Kilis,Bingöl ve İzmir’de görev yaptım. 

Yaklaşık 9 yıl görev yaptığım adliye önündeki 

kahramanlığım ile arkadaşlarımı ve vatanımı 

savundum, kahramanca şehadet şerbetini 

içtim. 

Evliyim ve üç çocuğum var, onları da bu ülkeyi 

çok seven kahramanlar olarak sizlere emanet 

ediyorum. 
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                                        GİTTİLER (MUSTAFA YILDIZDOĞAN)  

1.                                              2.                                                  3. 

 

 

 

 

 

         POLİS HAFTASI BÜTÜN POLİS ARKADAŞLARIMIZA KUTLU OLSUN….. 

  

4.                                                   5.                                                           6.

 

 

 

 

 

14 ve 15. Soruyu “Gittiler” şarkısına göre cevaplayınız. 

 

TÜRK POLİSİ 14 

1 numaraları yerde polislerimiz bir turnaya 

benzetilmiştir. Bu olaya benzetme (teşbih) adı 

verilir. 

 

Buna göre kaç numaralı benzer bir söz sa-

natı kullanılmamıştır? 

 

A) 5                  B) 4           C) 3           D) 2  

 

 

 

 

TÜRK POLİSİ 15 

 

Aşağıdakilerden hangisi verilen dörtlüklerin 

ortak özelliği olabilir?  

 

A) Hepsinde neden sonuç cümleleri vardır. 

B) Hepsinde adlaşmış sıfat fiil vardır. 

C) Hepsinde zarf fiil (ulaç) vardır. 

D) Hepsinde amaç sonuç bildiren cümle vardır. 

 

 

Hepsi umut saçanlardı 

Arşa kucak açanlardı  

Turna olup uçanlardı  

Uçup uçup gittiler 

 

 

Bıraktılar güllerini  

Yar edip emellerini  

Şükür deyip ellerini 

 Açıp açıp gittiler 

 Hepsi nice yiğittiler 

 

Ülke çıksın diye dardan 

Candan geçtiler candan 

Ana baba evlat yardan 

Geçip geçip gittiler 

Hepsi nice yiğittiler 

Kimi nişan dilekliler 

Kimi taze bebekliler  

Halis Demir yürekliler 

Seçip seçip gittiler 

 

 

Sakın unutmayın sakın 

Şahit Fırat, Fethi Sekin 

Dünya tarla insan ekin 

Biçip biçip gittiler 

Hepsi nice yiğittiler 

 

Ülke çıksın diye dardan 

Candan geçtiler candan 

Ana baba evlat yardan 

Geçip geçip gittiler 

 Hepsi nice yiğittiler  
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TÜRK POLİSİ 16 

 

Zamanın birinde polisleri çok eleştiren biri varmış. Hiç çalışmıyorlar, görevlerini yerine getirmiyorlar diye 

yakınır dururmuş. Gel zaman git zaman derken bu adamın oğlu başarılı bir komiser olmuş. Olmuş ama 

adam oğlunu bir türlü göremez olmuş. Adama tekrar polislik mesleği hakkında ne düşünüyorsun diye 

sormuşlar. Adam da polislik mesleği dünyanın en zor mesleklerinden biridir cevabını vermiş. Adam, 

insanların bir şey hakkında yorum yapabilmesi için onun kıyafetini giymesi gerektiğini çok iyi öğrenmiş. 

Bu da ona büyük bir ders olmuş.  

 

Bu adamın aldığı dersi en iyi anlatan görsel aşağıdakilerden hangisi olabilir ?  

A)                                                                                    B)  

 

 

 

 

C)                                                                                  D)  
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 TÜRK POLİSİ 17 

 

Göktürk Alfabesi sağdan sola doğru yazılan bir alfabedir bilgisini öğrenen Osman Kağan ve Oğuz 

Kürşad kardeşler Özel Hareket Polisleri’nin üzerinde zaman zaman gördükleri bu alfabeden yola 

çıkarak “ Polis ülkemize mutluluk dağıtır.” cümlesini yazarak çok sevdikleri abilerine bir hediye 

vermek istediler. 

Buna göre yukarıdaki alfabeden yararlanan kardeşler aşağıdaki kelimelerden hangisini 

seçemez? 

 

A) �� �� �� �� ��                                                                   B) �� �� �� �� �� �𐰢� ��                 

C) �� �� �� �� �� �� �� ��                                                       D) �� �� �� �� �� �� ��                                                          

 

GÖKTÜRK ALFABESİ TUĞRUL ÇAVDAR’A TEŞEKKÜR EDERİZ. 
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TÜRK POLİSİ 18 

 

Nurettin Bey, görevinde başarılı bir emniyet müdürüdür. Kendisine gelen yazılara çok dikkat eder, yazım 

yanlışlarını hemen düzeltilmesi için geri gönderirdi. Özellikle bağlaç olan “ki” , yönlerin yazımı, tarihlerin 

yazımı ve “de” bağlacının yazımı onun için çok önemliydi. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Nurettin Bey için önemli olan yazım yanlışlarından biri 

yapılmamıştır? 

A) Niksar Polisi, o kadar çalışıyorki amirimiz bizden her zaman övgüyle bahsediyor. 

B) Amirimizin başarılı olduğu görevlerden biride uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaktır. 

C) 1973’te Aksaray’da doğan amirimiz, Of’tan sonra Niksar’a gelmiştir. 

D) Nurettin Saçkan Tokat’tan önce doğu Karadeniz’de başarılı bir şekilde adını duyurmuştur. 

 

 

TÜRK POLİSİ 19 

Polis ailesinin bireyleri anlatım bozuklukları çalışırken genellikle birden fazla yüklemli cümlelerde 

herhangi bir ögenin eksik bırakılmasının anlatım bozukluğuna yola açtığını öğrendiler. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Yunus’u aradım ve ona bir şeyler söyledim. 

B) Aziz ve Salih Polis Haftası’na hazırlandı, çok güzel etkinliklere katıldılar. 

C) Miraç,  babasına polislik mesleğini sordu, çok güzel cevaplar aldı. 

D) Melek ile babası yeni polis binasına gittiler fakat tamamlanmamıştı.
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TÜRK POLİSİ 20  

Değerli Polis Abilerim ve Ablalarım, 

Öncelikle bu güzel gününüzü kutluyor, ellerinizden öpüyorum. Ben Niksar’da 5. sınıfta okuyan bir 

öğrenciyim. İsmim de Melike’dir. Sizleri çok sevdiğim için bu mektubu sizlere yazmak istedim. Yağmur 

çamur demeden gece gündüz bizleri korudunuz. Bizler rahat rahat ders çalışırken sizler ya bir köşe 

başındaydınız ya da bir operasyon peşindeydiniz. Sizler bizim bayrağımızı hiçbir zaman yere 

düşürmediniz daima onu hak ettiği başımızın üzerinde yer yaptınız. Duydum ki 174 yıldır bu millet sizi 

çok seviyormuş, inanın ben de sizleri çok ama çok seviyorum. İleride başarabilirsem çok başarılı bir  

polis olmak istiyorum, hem de yükseklerde uçan bir polis memuru. Bana bu konuda dua edin. polislerin 

duası her zaman kabul olur, çünkü onlar bu milletin en samimi yüzüdür. 

Buna göre Melike’nin hayalindeki polis memurluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

A)                                                                                        B)  

 

 

 

 

 

 

C)                                                                                      D)  
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4-10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLU OLSUN 

*Tematik denemelerimizde bu haftaki temamızı Polis Haftası olarak seçtik.Bu temayı inşallah nisan sonuna kadar 

veya mayıs sonuna kadar devam ettireceğiz. Askerlerimizi de içine alan ve 156 soruluk geniş bir çalışma 

amaçlamaktayız.İnşallah bu amacımıza ulaşırız.  

* Bu deneme vesilesiyle ilk önce bu kurumun bağlı olduğu İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, ardından 

Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya’ya,Tokat Emniyet Müdürümüz Sayın Göksel Topaloğlu’na, 

Niksar Emniyet Müdürümüz Sayın Nurettin Saçkan’a selamlarımızı gönderiyor ve günlerini kutluyoruz. 

* Denemeye sorularıyla katkı sağlayan Altın Eryılmaz ve Yılmaz Aydın’a üç kalpten sonsuz sevgiler ve selamlar.. 

* Bu denemeyi oluştururken çeşitli yerlerden araştırmalar yapıp biraz da kendimizden bir şeyler kattık. Bu değerli 

insanlar tabii ki bu kadarla anlatılmaz ama bir farkındalık oluşturmak için  bu yolu seçtik. Sürçi lisan ettiysek 

affınıza sığınıyoruz. 

* Ayrıca bu denemeyi hazırlarken bu camia içerisinde yer alan  Taşkın Yılmaz ve ailesine teşekkür ediyor, günlerini 

kutluyoruz. Giresun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde çalışan bütün polis arkadaşlara selam 

gönderiyoruz. 

* Gittiler şiiri için Mustafa Yıldızdoğan’a, Göktürk Alfabesi için Tuğrul Çavdar’a çok teşekkür ediyoruz. 

* Polis arkadaşlarımın, öğrencilerimin, yakınlarımın ve bütün Emniyet mensuplarının günlerini kutluyorum. 

* İnşallah sizleri layık olan bir çalışma olmuştur.  

* Oğullarım Osman Kağan ve Oğuz Kürşad ile sizleri selamlıyoruz. 

* Bir sonraki denemede görüşmek üzere sağlıcakla kalın… 

POLİS HAFTAMIZ TEKRAR KUTLU OLSUN. ALLAH ONLARI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN…. 

BUNDAN SONRAKİ………DENEMESİNDE GÖRÜŞMEK ÜZERE OĞULLARIM OSMAN KAĞAN (3.5 YAŞINDA) VE OĞUZ KÜRŞAD (8 AYLIK)  

SİZLERE ÇALIŞTIĞIM YER TOKAT NİKSAR VE 

MEMLEKETİM YOZGAT SORGUN DOĞANKENT’TEN KUCAK DOLUSU SELAMLARIMIZI GÖNDERİYORUZ.

 CEVAP ANAHTARI  

 

   SARI MAVİ’YE DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ… BİZDEN EĞİTİME “TAM” DESTEK… BİZİM EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİMİZ SİZLERSİNİZ… 
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