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 ÖNSÖZ 

      Değerli Polis adayları merakla beklediğiniz 27. Dönem POMEM mülakat soru ve 

cavaplarının yer aldığı kitabımız hazır ve an itibariyle Türkiye’nin tamamının kullanımına 

sunulmuş durumda. Uzun uğraşlar sonucunda hazırlamış olduğumuz kitabımız, 27. 

Dönem Pomem mülakatlarının, ilk gününden son gününe kadar mülakatlara giren, 

yüzlerce adayın bizzat tarafımıza tecrübe aktarımlarından faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Kitap içinde yer alan soruların tamamı 27. Dönem POMEM mülakatlarında adaylara 

sorulan sorulardan oluşmaktadır.  

      Kıymetli öğrencilerimiz, 27. Dönem Pomem mülakat sürecinde, adayların mülakat 

soru havuzundan çekmiş olduğu soruların benzer ve tekrara düştüğüne fazlasıyla şahit 

olduk. Bu yüzden kıtabımızda yer alan benzer soruların tamamını eledik. Yorum 

sorularının bir kısımını boş bıraktık. Sizlerin bu soruları kendi yorumunlarınızı katarak 

cevaplamanız gerektiğine inanıyoruz. Bununla birlikte mülakatlarda sorulan soruların bir 

kısmının zorlama sorular olduğunu fark ettik. Siz de zaten okuyunca anlayacaksınız. 900 

sorudan oluşan kitabımızda soru tekrarı, hata ve noksan gördüğünüz yerler olursa, geri 

dönüş yapmanızı önemle rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

 Son olarak çıkmış sorular yayınının hazırlanmasında emeği geçen siz değerli 

polis adaylarına, Ankara Parkur kurucularından Muhammet Raşid Dinçer Bey’e, 

antrenörümüz Eda Bozer Hanım’a, öğrencilerimizden Aysel Kaya, Burçe Ciritcioğlu, 

Gamze Gökdal, Tuğbanur Alıtkan, ve Tuğba Çakır Hanımefendiler ile Çağlar Yılmaz ve 

Hüseyin Kısacık Beyefedinlere teşekkürü borç bilirim. 

     Bu kitap, Ankara Parkur Spor Akademisinin, Türk Gençliğine armağanıdır. Hayalini 

kurduğunuz üniformaya kavuşmanız temennisiyle….                                                                                                                                                            

                                                      ALİ ÇÖŞGE 
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                       GİRİŞ 

Kıymetli Türk gençliği, devletimizin kolluk kuvvetleri her yıl düzenli olarak 

personel alımı yapmaktadır. Bu alımlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 

gerçekleşmektedir. Her yıl on binlerce vatan evladı, polis, astsubay ve subay olmak, 

milletimiz gözünde kutsal olan üniformaları giymek için büyük bir yarış içine 

girmektedir. Bu yarışta adaylar sırasıyla, ön sağlık, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat 

aşamalarından geçer. Sözlü mülakatta başarılı olan adaylar puan sıralamasına göre 

asil ve yedek diye ayrılır. Genel sağlık ve güvenlik soruşturmasında sorun 

yaşamayan adaylar, üniforma giymeye hak kazanır. Genel hatlarıyla özetlemiş 

olduğumuz bu sürecin son aşaması olan sözlü mülakat süreci; Polis Akademisi, 

Jandarma ve TSK alımlarında genel hatlarıyla aynıdır. Bu alımlarda başvuru sayısı 

bakımından aslan payı POMEM’e ait olduğu için anlatımlarımız, Polis Akademisi 

sözlü mülakat sınavına yönelik olacaktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak personel alımları ve 

eğitimleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Mezuniyet, yaş ve 

sınav puanına (YKS, Ön Lisans-Lisans KPSS) göre yapılan alımlarda adaylar; Polis 

Meslek Yüksek Okulu  (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis 

Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) tarafından gerçekleştirilir. Gerçekleşecek olan 

öğrenci alımlarında adaylar belirli aşamalardan geçer. Bu aşamalar; ön sağlık, fiziki 

yeterlilik sınavı ve sözlü mülakattır.  Adayların sözlü mülakat sınavına girebilmesi 

için sırasıyla ön sağlık ve fiziki yeterlilik sınavını geçmesi gerekir.  

Polis Akademisi mülakatlarının son ve en önemli aşaması olan  mülakat, 

sınav sonuçlarınız hesaplanırken en yüksek katsayı oranına sahip kısmı 
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oluşturmaktadır. Sınav sonuç listesi belirlenirken adayların başarı sıralamasına esas 

POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı 

puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır.  Biraz daha 

anlaşılır düzeyde yazacak olursak, KPSS ve fiziki yeterlilik puanlarınız alt sınırda 

olsa bile sözlü mülakattan tam puan almanız sizi binlerce adayın önüne geçirecek ve 

çok yüksek ihtimalle de sınav sonuç belgenizde “Asil Olarak Kazandı” yazısını 

görmenizle sonuçlanacaktır.   

Mülakat sınavı, bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Komisyon Polis 

Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenir. Adayların muhatap olacağı yetkililer, 

emniyet müdürleri ve mülki idare amirleridir. Ayrıca her komisyonda görevli bir de 

psikolog vardır. 

Mülakat komisyonu, polis adayını belirli kriterlere göre değerlendirir. Bu 

kriterler Polis Akademisi POMEM başvuru kılavuzunda belirtilmiştir. Kılavuza 

göre; fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu 

tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart 

çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Adaya 

komisyon tarafından sorular sorulabilir. 

Değerlendirmede adayın;  

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,  

b) Kendisinden istenileni kavrama,  

c) Özgüveni,   

ç) İfade etme yeteneği,  
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d) Beden dilini kullanma becerisi,  

olmak üzere beş ayrı kriter göz önünde bulundurulur ve her bir kriter yirmi 

puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayın, mülakat 

sınavında başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması 

gerekir.  

En az yetmiş puan alan aday geçer not alır ve değerlendirmeye tâbi tutulur. 

Sınav sonuç listesi belirlenirken adayların tamamının, KPSS, fiziki yeterlilik sınavı 

ve sözlü mülakat ortalaması hesaplanır. (%25 KPSS, %25 Fiziki yeterlilik, %50 

Sözlü mülakat) Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; 

KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas 

alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis 

Akademisi Başkanlığınca ilan edilir. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dış 

kaynaktan yapmış olduğu alımlarda sözlü mülakat aşaması aynıdır ama sözlünün 

puan değerlendirmesinde olan etkisi %30 olarak belirlenmiştir. 

ALİ ÇÖŞGE’DEN TAVSİYELER 

 Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, mülakat sınavı bir çoğunuzun 

heyecanlandığı ve çekindiği bir aşama. Sözlü mülakat sınavına aylar öncesinden 

hazırlanan, üniversiteye veya KPSS’ye hazırlanır gibi aynı ciddiyetle çalışan 

arkadaşları görüyoruz. İnşallah bu çalışmaların karşılığını alıp hedef ve hayallerinize 

kavuşursunuz. 
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Biliyorum, sözlü mülakat sınavına girmek, bunu düşünmek bile 

heyecanlanmamıza yetecek kadar gözümüzde büyümekte. “Heyecanlanmıyorum” 

diyen de yalan söyler, bu kadar eminim. Yıllardan beri onlarca sözlü mülakat 

semineri vermiş birisi olarak; bizlerin saatlerce anlattığı, sizlerin aylarca çalıştığınız 

sözlü mülakat sınavı, sadece birkaç dakikayı geçmeyecek bir aşama, bir deneyim. 

Bu deneyimi yaşayan ve polis olan binlerce öğrencimiz de sözlüde başarılı olamayıp 

bir sonraki döneme hazırlanan binlerce öğrencimiz de oldu ve hâlâ hazırlanan 

öğrencilerimiz var. Kısacası, sözlü mülakat deneyimine sahip çok sayıda adayla 

konuşuyorum. Komisyon tarafından terslenip polis olanlara da; aferin, helal olsun, 

ailene selam söyle, boyun da çok uzunmuş senden de iyi koruma olur denilip 

başarısız olanlara da şahit oldum.  

Deneyimlerime göre, mülakatlara giren adayların komisyon karşısında durma 

süreleri genellikle birkaç dakikayı geçmez. Bu birkaç dakikada, hiçbir komisyon 

veya dünya üzerinde var olan hiçbir teknoloji, sizleri bu kadar kısa bir sürede analiz 

edip “Bu kişiden polis olur” veya “Olamaz” diyemez. Bu sebepten ötürü, bu birkaç 

dakikada komisyonun bizden beklentilerini iyi bilmeli ve bizden ne istiyorsa onlara 

onu vermeliyiz.  

Peki, sözlü mülakatta dikkat etmemiz gereken önemli noktalar neler? 

Anlatmaya başlayalım. 

Komisyon karşısına çıkarken en fazla dikkat etmeniz gereken husus, kılık ve 

kıyafettir. Üzerine basa basa tekrar ediyorum, hatta büyük harflerle ve kalın puntoyla 

bir başlık atıyorum. 
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KILIK-KIYAFET 

Hayatınızın en önemli iş görüşmesine gidiyorsunuz. Nasıl giyinirdiniz? 

Saçınız, sakalınız nasıl olurdu? 

  Şahsım adına cevaplayacak olursam:  Saç, sakal tıraşımı olmuş, takım 

elbisemi giymiş bir şekilde komisyon karşısına çıkardım. Takım elbisem klasik ve 

siyah, kravat ve ayakkabı tercihim de siyahtan yana olurdu. Saat dışında aksesuar 

kullanmaz,  mendil ve rozet takmaz ve abartıdan kaçınırdım.  Siyah takım elbisem 

yoksa lacivert takım tercih ederdim. Kesinlikle kısa paçalı takım tercih etmezdim. 

Ayakkabım ise klasik ayakkabı olurdu. Parlak ayakkabıdan uzak dururdum. 

Yukarıda kendimden bahsettim. Tabii ki bu şekilde gitmek zorunda değilsiniz. 

Ama bu şekilde olursa iyi olur, güzel olur. “Gri renk takımım var hocam, giyebilir 

miyim?” Tabii ki giyebilirsiniz ama tercihiniz koyu renkler olmalı. “Hocam takım 

elbise giymek şart mı?” Olursa iyi olur. Ama imkanınız yoksa koyu renkler tercih 

etmeli; siyah pantolon, beyaz gömlek giymelisiniz. 

Kadın adaylara gelirsek, kadınlarda ilk tercihimiz takım elbise olmalıdır. 

Koyu renkler tercih edilmelidir. Klasik ayakkabı tercih edilmelidir. Buraya dikkat! 

Topuklu ayakkabı giymiyorsunuz! Saçlar toplanmalı ve olabildiğince az makyaj 

yapılmalıdır. Şu soruyu duyar gibiyim: “E hocam bakımsız mı gidelim?” Tabii ki 

bakımsız gitmeyeceksiniz ancak aykırı ve dikkat çekici renklerden uzak 

durmalısınız.  Kısacası sade ve şık.  Takım elbiseye alternatif olarak siyah 

pantolon, beyaz gömlek giyebilirsiniz.  Kılık kıyafetle alakalı örneklere Instagram 

sayfamızdan (@ankarapomemparkur) ve Ankara Parkur YouTube kanalımızdan 

ulaşabilirsiniz. 
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ÖRNEK SÖZLÜ MÜLAKAT DENEYİMİ 

Kendini Tanıtma, Hitabet ve Beden Dili 

“Kılık-kıyafet nasıl olmalı?” sorusunun cevabını verdiğime inanıyorum. 

Şimdi, Fırat isimli bir arkadaşımızın gözünden sözlü mülakat sürecini canlandıralım, 

hayalini kuralım.  

  Mülakat günü geldi. Fırat parkuru geçti ve özgüven patlaması yaşıyor. Takım 

elbisesini giydi. Komisyonun karşısına çıkacağı zamanı bekliyor. Sıra Fırat’a geldi, 

kapıyı tıklattı. İçeri girdi ve durmamızı istedikleri yere geldi. (Yerde çarpı işareti 

var.) Baş selamını verdi ve komisyon üyeleri ile göz göze geldi. Hayalimize ara verip 

burada biraz bilgi vermek istiyorum: 

Sözlü mülakat sınavına hazırlanan ve çıkmış sorulara bakanlar bilirler. 

Onlarca farklı alandan binlerce soru sorulmuş. Bir kişinin o kadar konuyu bilmesi 

imkansız. Ancak, binlerce farklı soru arasından herkese aynı sorulan bir soru var.  

“Kendini tanıtır mısın?” 

   Mülakata giren adayların neredeyse tamamına bu soru sorulur. Bu sorunun 

cevabını çok iyi vermemiz gerekecek.  

Peki, kendimi nasıl tanıtırım? 

Ad-soy ad, doğum tarihi, memleket, okuduğu üniversite, anne baba mesleği 

ve diğer adaylardan ayırıcı ve üstün özellikleriniz varsa bunlardan bahsedebiliriz. 

Kendimizi tanıtırken ayrıntı ve alakasız bilgilerden uzak durmalıyız. Sakin olmalı, 

tane tane, tok bir sesle ve anlaşılır bir şekilde komisyon üyelerine hitaben 

konuşmalıyız ve onlarla göz göze gelmeliyiz. Komisyona mutlaka “Efendim” diye 
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hitap etmelisiniz.  Biraz önce bahsettiğim bir konunun altını özellikle çizmek 

istiyorum:  Kendinizi diğer adaylardan farklı kılacak bir yeteneğiniz, bir 

kabiliyetiniz varsa, komisyona özellikle bahsetmeniz gerekir. Bu konuda yaşamış 

olduğum bir deneyimden örnek vermek istiyorum. 23. Dönem POMEM 

mülakatlarına hazırlamış olduğum S.Y. isimli bir öğrencimin Türk İşaret Dilini ileri 

seviyede bildiğini öğrendim. Bu yeteneğini mutlaka kendini tanıtırken komisyona 

söylemesini istedim. S.Y. mülakat günü komisyona Türk İşaret Dilini bildiğini 

söyledi. Hatta komisyon S.Y.’ye, çekmiş olduğu soruyu işaret dili ile anlatmasını 

istedi, o da başarılı bir şekilde anlattı ve kazandı.  

Bu bilgileri verdikten sonra hayalimize devam ediyoruz. 

Fırat Baş selamını verdi ve komisyonla göz göze geldi.  

 

Komisyon: Kendini tanıtır mısın?  

Fırat: Merhaba efendim. Ben Fırat Yılmaz Çakıroğlu. 1 Ocak 1991 Konya/Akşehir 

doğumluyum. İzmir'de ikamet ediyorum. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü mezunuyum. Annem öğretmen, babam emekli. 

Fırat kendini tanıttıktan sonra komisyon, yan tarafındaki soruların bulunduğu 

havuzdan bir soru çekmesini istedi.   

Fırat yan tarafında bulunan soru havuzundan soruyu çekti. Fırat, önce soru 

numarasını ardından da soruyu komisyona karşı sesli bir şekilde okudu. 

Soru: 35 numaralı soru. Türkiye’de bulunan terör örgütlerini sayar mısın? 
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Fırat birkaç saniye düşündükten sonra; PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C.  Efendim 

hatırladıklarım bu kadar dedi.  

Komisyon: Peki Fırat, sana göre en tehlikeli örgüt hangisi, sebepleriyle açıklar 

mısın? 

Fırat: Efendim, hepsi vatan millet düşmanı. PKK ve FETÖ bana göre en tehlikelileri. 

PKK bebek katili, öğrenci katili, öğretmen katili efendim. Genç, yaşlı, çocuk, kadın 

demeden binlerce masum cana kıydı. FETÖ ise efendim, devletimizin içine sızmış 

hiyerarşik yapıyı bozmaya çalışan, özellikle bürokrasi ve güvenlik güçlerimizin 

içinde yapılanmış bir örgüt. 15 Temmuzda gerçek yüzünü gördük. Alçaklar, 

yüzlerce masumun canına kıydılar efendim.  

Dedi ve bitirdi. 

Komisyon: Tamam Fırat, verdiğin cevaplar için teşekkür ederiz.  Çıkabilirsin. 

Fırat: Teşekkür ederim efendim. 

Dedi ve kapıya kadar gitti. Kapıya geldiğinde, çıkmadan önce komisyona doğru 

döndü, baş selamını verdi ve çıktı. 

Fırat’ın gözünden sizler için sözlü mülakat sürecini anlattık. Fırat’ın sözlü 

mülakat sonucunu merak ediyorsunuzdur. Hemen söyleyelim: 85 puan. Tabii ki 

hepiniz Fırat kadar şanslı olamayabilirsiniz. Heyecanınıza yenik düşebilir, bildiğiniz 

bir sorunun cevabını bile unutabilirsiniz. Böyle bir durumda komisyona “Bu sorunun 

cevabını bilmiyorum efendim, bana sormak istediğiniz başka bir soru var mı?” 

diyerek komisyonun size tekrar soru sormasını ve bir şans daha vermesini 

isteyebilirsiniz.   
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Peki, sorulan soruyu bilemedik. Komisyon da bize ikinci bir şans vermedi. 

Polis olabilir miyim? Tabii ki olabilirsiniz. 

Bunu nerden mi biliyorum?  Yüzlerce örneği ile karşılaştım. 

Ayrıca şunu da ekleyelim, Polis Akademisi başvuru kılavuzunda yer alan 

mülakat sınavı kısmında: 

“Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında 

düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya 

sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;  

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,  

b) Kendisinden istenileni kavrama,  

c) Özgüveni,  

ç) İfade etme yeteneği,  

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir 

kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın 

mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan 

alması gerekir.” diye yazar. Yani bir aday soruyu bilmese bile diğer kriterleri yerine 

getirip 80 puan alarak başarılı olabilir. 

 FİZİKİ YETERLİLİK VE KPSS PUANI AVANTAJ SAĞLAR MI? 

 Bu sorunun cevabını tecrübelerime dayanarak vermek istiyorum. Ankara 

Parkur, 18. Dönem POMEM alımlarıyla birlikte çalışmalarına başladı.  Binlerce 

öğrencimiz; polis, bekçi, jandarma ve asker olarak görevlerine başladı. Şunu açık 
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yüreklilikle söylemek istiyorum: Üniforma giyen öğrencilerimizin büyük 

çoğunluğunun parkur puanı, Türkiye ortalamasının üstünde olmuştur.  

 Sınav değerlendirme sürecinde KPSS ve fiziki yeterlilik katsayı oranları aynı. 

Peki KPSS’nin etkisi yok mu hocam? Tabii ki var ve özellikle 10 katı aday çağırarak 

alım yapan POMEM, PAEM, Jandarma ve TSK alımlarında KPSS etkisi daha da 

belirginleşiyor. Kısacası, sınav değerlendirme sürecinde ne kazar fazla puanınız 

varsa o kadar çok kazanma şansınız var.  

Bu yazdıklarımı okurken, haklı olarak “Ya Hoca bırak Allah aşkına, benim 

KPSS’den 60 puan alıp spordan da zar zor geçen arkadaşım kazandı.  Biz spordan 

100 aldık da ne oldu?” diyenlerin söylenişlerini duyar gibiyim. Haklısınız. Bende 

aynı şeylere şahit oluyorum ancak matematiksel olarak parkur,kpss ve sözlü 

puanınız ne kadar yüksek olursa asil listesine grime ihtimaliniz o kadar artar. 

Özellikle asil listeleri açıklanırken virgüllü puanların bile ne kadar önemli 

olduğunun27. Dönem POMEM sonuçlarında bir kez daha gördük.  

Bu başlık altında son olarak hatırlatmak isterim. Polis Akademisi alımları ve 

mülakat sürecinde yaşanılan sorunlar ile alakalı, Bengütürk TV’de Cem Açıkgöz’ün 

sunduğu “Günün Raporu” isimli programa iki defa konuk oldum. Çoğu insanın kısık 

sesle söyleyemediği sorunları canlı yayında söyledim. Söylediklerimin altına yine 

imzamı atıyorum: Mülakatlara giren her vatandaşımız, eşit şartlarda ve aynı 

koşullarda girmeli. Sözlü mülakatın, sınav değerlendirme sürecinde %50 olan etkisi 

azaltılmalı. Sözlü mülakat, video kayıt altına alınmalı. Artık referans ve torpil 

kelimelerini duymak istemiyoruz. 
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MUTLAKA BİLMENİZ GEREKEN SORU TİPLERİ 

Sözlü mülakat sorularına cevap verip verememekten bahsediyorken burada 

bir sınıflandırma yapmak istiyorum. Değerli polis adayları, hangi soruları bilip 

bilemeyeceğimiz çok önemli. Kavram sorularını bilemeyebilirsiniz. Alanınız 

dışında olan farklı bilim dallarının terimlerini bilemeyebilirsiniz ama Türkiye 

Cumhuriyeti’nin yakın geçmişini bilmezseniz,  kabineyi, ilklerimizi, bürokratları, 

anayasamızı, devletimizi ve milletimizi ilgilendiren önemli olayları, iç ve dış 

politikamızı, tarihimizde yaşamış önemli şahsiyetleri, ülke ve dünya gündemini 

bilmezseniz, işiniz zor arkadaşlar. 

Örnek vermek gerekirse: 

“Sosyal psikolojide norm nedir?” 

Bu sorunun cevabını veremeyebilirsiniz arkadaşlar. Komisyon da anlayış 

gösterebilir, ancak: 

“TBMM Kaç yılında açıldı?” 

Sorusuna cevap veremezseniz, geçmiş olsun. Umarım farkı anlatabilmişimdir. 

Sözlü mülakat komisyonunun adaylardan beklentileri farklılık gösterebilir. 

Komisyon, adaylara aynı samimiyetle yaklaşmayabilir. Komisyon üyeleri bazen 

adaya güler yüzle yaklaşır, her şey dört dörtlük ilerler; bazen ise adayı tersler, adayın 

üzerine gider, onu köşeye sıkıştırmaya çalışır. Komisyon, adayların gergin bir 

ortamda tepkisini ölçmeye de çalışabilir.  
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Komisyon, dikkatinizi ölçmeye yönelik sorular da sorabilir.  

“Arkadaki duvarın rengi ne?”  Tabii bu sorudan sonra arkana dönersen, 

yanarsın.  

“İçeri giren kişinin üstünde ne vardı?” 

“Kapının rengi ne?” vb. gibi. İçeri girdiğinizde dikkatli olun. 

Bu arada, şu meşhur “Neden polis olmak istiyorsun?” sorusunu da 

cevaplayalım: 

Ben komisyonun karşısında olsaydım:  

“Efendim, devletimiz biz üniversite mezunlarına polis olma hakkı tanıdı, 

benim de şartlarım tuttu. KPSS’ye girdim ve yeterli puanı aldım, parkuru da 

başarıyla geçtim. Devletimizin bizlere tanımış olduğu bu hakkı değerlendirmek, bir 

meslek sahibi olmak, kendime ve aileme güzel bir gelecek kurmak ve en önemlisi; 

Türk Polis Teşkilatının bir parçası olmak, bu şanlı üniformayı giymek için polis 

olmak istiyorum.” derdim. Bu sorunun cevabı sizde saklı arkadaşlar. Herkes, kendi 

kişisel durumuna göre cevap vermeli. Bu soru size yöneltildiğinde vatan, millet aşkı 

diye başlarsanız inandırıcılığınızı kaybedebilirsiniz. Sonuçta vatanını, milletini 

sevmeyen birinin mülakatlarda işi ne? Kim bu kutsal mesleği sadece maddiyat için 

yapar? Bu işin sonunda şehadet şerbetini içmek de var. 

 Komisyonun sizleri değerlendirirken esas aldığı kriterlerden birisi de beden 

dili. Bu konuda çokça söylenti duyduğunuzu biliyorum. “Hiç kımıldama, hazır olda 

bekle, eller yanda sabit” vs. uzar gider. Biz robot muyuz? Bu söylentiler abartıdan 

ibaret. Tabii ki biz de, elleriniz kollarınız sürekli sağa sola oynasın demiyoruz. 
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Komisyonla iletişim kurarken mimik ve jestlerinizin makul düzeyde olması ve 

komisyon üyeleri ile anlatımda bulunacağınız süre zarfında onlarla göz göze 

gelmeniz yeterli olacaktır.   
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27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SORU VE CEVAPLARI 

 

1) KADDAFİ KİMDİR? 

Muammer Muhammad Abu Minyar el-Kaddafi, 1969 yılında yapmış olduğu darbe 

sonucu iktidara gelip, 1970'den 1972'ye kadar Libya başbakanlığı, 1972'den 1979'a 

kadar ise Libya devlet başkanlığı görevini yürütmüştür. 

 

2) SOSYAL SORUMLULUK NEDİR? 

Kamu, özel ve sivil toplum olmak üzere tüm kurumların ortak bir amaç 

doğrultusunda toplanıp, birlikte hareket etmesidir. Sosyal sorumlulukta kar amacı 

güdülmez,çeşitli işletmeler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla projeler 

gerçekleştirilir. İnsanlara olumlu etkisi vardır.  

 

3) TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SAYINIZ. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)  

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) 

Maoist Komünist Partisi (MKP) 

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) 

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) 

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) 

Kürdistan Devrim Partisi (PŞK) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fetullah%C3%A7%C4%B1_Ter%C3%B6r_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Devrimci_Halk_Kurtulu%C5%9F_Partisi/Cephesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Maoist_Kom%C3%BCnist_Partisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Kom%C3%BCnist_Partisi/Marksist-Leninist
https://tr.wikipedia.org/wiki/Marksist_Leninist_Kom%C3%BCnist_Parti
https://tr.wikipedia.org/wiki/PKK
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrdistan_Devrim_Partisi
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Kürdistan Demokrat Partisi/Kuzey (PDK/Bakur) 

Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) 

Hizbullah  

 

4) SİVİL TOPLUM NEDİR? 

Siyasi otoritenin yönlendirmesinden uzak, devlet karşısında özerk olarak, yaptıkları 

faaliyetlerle piyasanın alanına girmeyen, kamusal alanda etkisi olabilen bir kollektif 

girişimler alanı olarak tanımlanmaktadır . 

Devlet ve piyasanın dışında kalan (aile dışı) alan olarak tanımlamak mümkündür.  

 

5) YABANCI ÜLKELERE YARDIM ETMEMİZİ NASIL 

BULUYORSUNUZ? 

İnsani değerler açısından baktığımızda tabiki yardım etmemiz gerektiğine 

inanıyorum. 

21. yüzyılın başında dış yardım yapan ülkeler ve ilgili kurumlar açısından ise dış 

yardımlar üç temel amaca dayanmaktadır: 

Maddi zenginliği; ekonomik büyümeyle, kamusal altyapının iyileştirilmesiyle ve 

temel sosyal hizmetlerin sağlanmasıyla arttırmak,  

Ekonomiyi ve hukuku geliştirmek, dürüst ve demokratik sorumluluğa sahip 

kurumlarda iyi yönetimi teşvik etmek ve aynı zamanda bunun için sivil ve siyasi 

hakları iyileştirmek, Çevresel şartların olumsuz gelişimini tersine çevirmektir. 

Altyapı yatırımları yaparak, tarım gibi üretken sektörleri destekleyerek veya 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrdistan_Demokrat_Partisi/Kuzey
https://tr.wikipedia.org/wiki/TAK_(%C3%B6rg%C3%BCt)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hizbullah_(T%C3%BCrkiye)
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teknolojik atılımlar yaparak ekonomik büyümeyi canlandırmak;  

 Eğitimi, sağlığı, çevreyi ve sosyal politikayı iyileştirmek;  

Afetler ve insani krizler gibi durumlarda, gıda ve diğer yaşamsal maddelerin temini 

esnasında karşılaşılabilecek güçlükleri ortadan kaldırmak;  

Ekonomileri krizlere karşı korunaklı hâle getirerek istikrarı sağlamak.  

 

6) VAKAYİ HAYRİYE NEDİR? 

Osmanlı padişahı II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağının topa tutulup yok 

edilmesi ve kalanların ise idamının gerçekleşmesi ile sonuçlanan olaya tarihte 

‘Vakayi Hayriye’ denmiştir. Hayırlı olay anlamına da gelmektedir. 

 

7) 2013 MISIR ASKERİ DARBESİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 

2013 Mısır katliamı ya da Rabia Katliamı olarak adlandırılan 14 Ağustos 2013 

tarihinde 2013 Mısır darbesi geçici Mısır başbakanı General Abdülfettah El 

Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri ve polis güçlerinin 

tarafından Muhammed Mursi destekçisi sivillere ve Müslüman Kardeşler'e 

karşı gerçekleştirilen Mısır meydanlarındaki halka ateş açılmasıyla başlayan silahlı 

eylemlerdir. 
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8) TÜRKİYE’NİN ÜÇ TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ OLMASINA 

RAĞMEN NEDEN BALIKÇILIK GELİŞMEMİŞTİR? 

Denizlerimizin ve iç sularımızın kirletilmesi. 

Deniz ekosistemine zararları olan av yöntemlerinin kullanılması (trol, dinamit) 

Av yasaklarına uyulmaması 

Balıkların yuvalama alanlarının bozulması 

Balıkçılıkla uğraşan ailelerin kırsalı bırakıp şehirlere göç etmesi 

Ülkemizin yeterince balık ve deniz ürünleri tüketmemesi 

Yasal avlanma boyutlarına uyulmaması 

Denetimlerin yetersiz olması ve Devlet desteğinin bu alanda fazla yapılmaması 

(eğitimler, kamut spotu) gibi nedenleri sayabiliriz. 

 

9) TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ NELERDİR? 

Sürücü Hatası,Yaya ya da Yolcu Hataları,Araç Problemleri,Yol ve İkaz Hataları… 

 

10) SÖMÜRGECİLİK NEDİR? 

Bir devletin bir başka coğrafyada ki yer altı zenginliklerine, iş gücüne doğrudan 

hükmetmesine ve kontrol altına almasına denilmektedir.  

 

11) DEMOKRATİK ÜLKE NEDİR? 

Demokratik devlet düzenleri sınırlı devlet anlayışına dayanır. Güçler ayrılığı; 
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yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirleriyle bağlantılı ama aynı zamanda 

birbirlerinden bağımsız organlarca idare edilmesi demektir. Siyasal iktidarın 

sınırlanması araçlarından en önemlisi de hiç kuşkusuz güçler ayrılığıdır. 

 

12) SOSYALLEŞME NEDİR, NASIL BAŞLAR? 

Birey, içine doğduğu kültürel ortamın özellikleri ana-babasından, yakınlarından, 

arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrenir. Ömür boyu süren bu 

öğrenme ve uyma sürecine sosyalleşme denir. Birey sosyalleşme süreciyle içinde 

yaşadığı toplumun bir üyesi olur. 

 

13) NORM SAPMASI NEDİR? 

Sapkınlık, topluluk ya da toplumda insanların çoğunluğu tarafından değerli/önemli 

kabul edilen verili norm setine uygun olmayan davranış biçimidir. 

 

14) AÇIK SAYIM NEDİR? 

Bir seçimde, gizli olarak verilen oyların açık bir biçimde, herkesin önünde 

sayılması işlemi. 

 

15) DOKÜMAN NEDİR? 

Doküman, belge anlamına gelmektedir. Herhangi bir işlemin metotlarını ortaya 

koyan ya da bir görevle ilgili olarak okuyanı bilgilendiren kağıt ve elektronik 

ortamdaki yazılardır.  
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16) ÜNİTER DEVLET NEDİR? 

 Üniter devlet, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin (ulusal 

ölçeğin altındaki birimlerin) sadece merkezi yönetimin devretmeyi uygun gördüğü 

yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen devlet. 

 

17) HIZLI NÜFUS ARTIŞININ OLUMSUZ ETKİLERİ  NELERDİR? 

Kişi başına düşen milli gelirde azalma meydana gelir. 

İnsan sayısının artması, bölgede iş bulma imkanını zorlaştırır. 

Nüfus artışının yaşanması, tüketimin artmasını etkiler. 

İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması daha zor hale gelir. 

Ülkedeki kalkınma hızı düşüşe geçer. 

İnsanların bilinçsizce hareket etme olasılığı artacağı için çevre kirliliği yaşanmaya 

başlar. 

Ülke genelinde tasarruf azalmaya başlar. 

Nüfus artışının başlanması insanların göç etmesine neden olur. 

Belediye hizmetlerinde aksamalar meydana gelir. 

Ülkede ihtiyaç daha fazla olacağından ihracat azalmaya başlar. 

 

18) LAİK DEVLET NEDİR? 

Din ve devlet işlerinin birbirinden tamamen bağımsız olarak yönetildiği devlet 

anlayışıdır. 
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19) MEŞRU MÜDAFAA NEDİR? 

Meşru müdafaa, diğer bir deyişle meşru savunma, kendisine veya başkasına 

yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırı ile orantılı bir 

şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiildir.  

 

20) YANKESİCİLİK VE GASP NEDİR? 

Yankesicilik, kişilerin üzerlerinde taşımış oldukları, para veya değerli eşyaların el 

çabukluğu ve özel beceri ile hissettirilmeden alınmasıdır. 

Gasp suçu, zilyetliği başkasına ait bir menkul malın “cebir” veya “tehdit” 

kullanılarak alınmasıyla oluşur. 

21) DİPLOMASİ NEDİR? 

Diplomasi, ülkelerin dış politikada ortaya çıkan problemleri barışçıl yöntemlere 

başvurarak ve müzakereler kanalıyla çözülmesini ifade etmek için kullanılan bir 

terimdir. 

 

22) SÜLEYMAN DEMİREL KAÇINCI CUMHURBAŞKANIDIR? 

9. Cumhurbaşkanı 

 

23) ZAMAN NEDİR? 

Zaman genel bir tanımı ile ölçülmüş ya da ölçülebilen bir dönem uzaysal boyutu 
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olmayan bir sürekliliktir. 

 

24) GÖÇ NEDİR VE NEDEN OLUR? 

Göç, kısa anlamıyla bir yerden başka bir yere gitmektir. Bu anlamı açacak olursak, 

bulunulan topraklarda yaşanan hastalık, savaş, siyasi gerilim, toplumsal bozukluk ve 

buna benzer sorunlar sonrasında orada yaşayan halkın başka bir bölgeye gitmesidir. 

Bir yerden başka bir bölgeye giden halkın yağmış olduğu bu yolculuğa göç adı 

verilir. Bazen isteyerek yapılan göç bazen ise zorunlu olarak yapılmıştır. 

 

25) GÖBEKLİTEPE NERDEDİR VE TARİHİ ÖNEMİ NEDİR? 

Şanlıurfa’da. Yerleşik hayata geçişin ilk izlerinin taşıdığın için önemlidir. 

 

26) MİLLİ GÜVENLİK NEDİR? 

Millî güvenlik, ulus milletin, vatan topraklarının, millî kurumlar, değerler ve 

çıkarların tüm askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik imkânlar kullanılarak iç ve dış 

tehditlerden korunumunu ifade eden genel bir topyekûn savunma ve tehdit önleme 

kavramıdır. 

 

27) NUSAYBİNDEKİ HENDEK OLAYLARINI ANLATINIZ 

Hendek operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü'nce PKK mensuplarına karşı ortak olarak gerçekleştirilen Sur, 
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Cizre ve Nusaybin merkezli askerî operasyonlardır. Bu operasyonların 

gerçekleştirildiği bölgelerin bazılarında sokağa çıkma yasakları uygulanmış ve 

bazıları geçici süreyle askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş; PKK mensuplarının 

etkisiz hale getirildiği, hendeklerin kapatıldığı, barikatların kaldırıldığı ve 

güvenliğin sağlandığı bölgelerde sokağa çıkma yasakları kaldırılmıştır. 

 

28) SAKARYA ŞİİRİNİ OKUYUNUZ. 

SAKARYA TÜRKÜSÜ 

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; 

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. 

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; 

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. 

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir; 

Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir. 

Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat; 

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat! 

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne, 

Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine; 

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. 

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? 

Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur, 

Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur. 

Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük? 

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük! .. 
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Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya! 

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? 

 

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. 

Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal, 

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan; 

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan. 

Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân; 

Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an! 

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu; 

Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? 

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna; 

Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna? 

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir? 

Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir! 

Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler; 

Sakarya, kandillere katran döktü geceler. 

 

Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya, 

Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya! 

 

İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su; 

Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu. 

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek; 

Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? 

Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl! 
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Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl! 

Sakarya, sâf çocuğu, mâsum Anadolunun, 

Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun! 

Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız; 

Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız! 

Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader; 

Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider! 

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz; 

Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz! 

 

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; 

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya! .. 

 

29) KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ 5 İL SAYINIZ. 

Artvin,Rize,Giresun,Trabzon,Samsun. 

 

30) BALKAN SAVAŞLARI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 

Balkan savaşları 1. Ve 2. Balkan Savaşı olarak ikiye ayrılır. Balkanlar Osmanlı 

Devleti’nin en çok önemsediği ve en çok geliştirmeye çalıştığı bölgelerden biridir. 

Balkan toprakları iskan politikası ile bölgeye Türk ve Müslüman nüfusunun 

gönderildiği Osmanlı Devleti'nin en etkili olduğu Toprak parçalarıdır. Balkanlar'da 

bulunan milletler: Türk, Rum, Bulgar, Roman, Arnavut, Makedon, Sırp milletleri bir 

arada yaşamış ancak BalkanSavaşlarıbölgedekidengelerideğiştirmiştir. 
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Milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması ile Balkan Savaşları patlak vermiştir. Balkan 

Savaşları Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra etkin bir bölgede etkin bir 

rol oynamaya hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde Makedonya'da ıslahat yapması 

için baskı yapan Balkan devletleri Osmanlı Devleti bunu kabul etmeyince 1912 

yılında Karadağ Osmanlı Devleti'ne saldırdı. Uzun yıllardır savaşlar içinde bulunan 

Osmanlı Devleti Balkan ülkelerinin birleşerek kendisine açtığı 1. Balkan Savaşı'nı 

kaybetti. Bu savaşta Bulgarlar Çatalca'ya kadar geldi. Sırplar, Karadağlar, 

Yunanlılar ise Makedonya’yı işgal etti. Arnavutluk Balkan savaşları sırasında 

bağımsızlığını ilan etti. Geçici olarak İtalya'ya verilen Gökçeada ve Bozcaada 

dışındaki Ege Adaları Yunanlılar tarafından işgal edildi. 

 

31) SOSYAL MEDYA NEDİR? SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ SUÇLAR 

NELERDİR? 

Sosyal Medya, kullanıcısının kendi ürettiği içeriği yayınladığı ve paylaştığı onlıne 

bir ağdır.  

Hakaret ve Tehdit 

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi Ve Yayılması 

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 

 

32) VALİ NEDİR? 

Bir ilde işleri hükümet adına yöneten en yetkili yönetici. 
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33) MÜLTECİ VE SIĞINMACI ARASINDAKİ FARK NEDİR? 

Sığınmacı geçici süreliğine olarak alınanlar, Mülteci dediğimiz farklı bir durum. 

Mültecilik bir iltica başvurusunun kabul olunması durumudur. Başvurusu kabul 

olanlar o statüye erişiyor ve farklı haklara sahip olabiliyorlar. İltica başvurusuna 

yapan herkesin başvurusu da kabul edilmiyor. Bu başvuru sırasında kişi araştırılıyor 

ve onay gelirse de uluslararası korunma kimliği alınıyor. Bu ülkede barınabilmeleri 

ve haklardan yararlanmak için bu başvurunun olması gerekiyor. Bizim ülkemizde 

aslında mülteciden daha çok sığınmacı var. 

 

34) KÜRESELLEŞME İLE SINIRLARIN KALKMASI NE ANLAMA 

GELİR? 

Küreselleşme ülkeler arasındaki ekonomik,siyasi,sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve 

gelişmesi,ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmanın çökmesi,farklı toplumsal 

kültürlerin,inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması,ülkeler arasındaki ilişkilerin 

yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak birbirleriyle bağlantılı olgular içerdiği, bir 

anlamda maddi ve manevi değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş 

birikimlerin milli sınırları aşarak dünya çapına yayılması olarak tanımlanmaktadır. 

 

35) BEYİN GÖÇÜ NEDİR? 

Beyin göçü, yüksek eğitim almış veya mesleğinde ileri boyutlara ulaşarak fark 

yaratmış, çalışma ve araştırma gücü yüksek olan kişilerin gelişmiş ülkelere çalışmak 

ya da yerleşmek üzere hareket etmelerine denir. Üstün mesleki özelliklere sahip olan 

kişilerin ve onların sahip olduğu iş gücünün çalışma amacı taşıyarak kendi 
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ülkelerinden ayrılarak gelişmiş ülkelere gitmesi durumudur. Beyin göçü eyleminde 

en fazla mühendisler, bilim adamları, doktorlar ve diğerleri bulunur. 

 

36) 93 HARBİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 

24 Nisan 1877 tarihi ile 3 Mart 1878 tarihlerinin arasında Kafkasya’da ve 

Balkanlarda birçok farklı bölgelerinde Rus imparatorluğu ile Osmanlı imparatorluğu 

arasında meydana gelen bir savaştır. 93 Harbi Osmanlı – Rus Savaşı olarak da 

adlandırılmaktadır. Osmanlı Devletinin çökme sürecine sürüklendiği savaşlardan 

biridir. 93 Harbi Osmanlı ordusunun ekonomik yetersizliklerinden ve organizasyon 

kayıplarından dolayı kayıpla sonuçlanmış olan bir savaştır. 93 Harbi Rus ordusunun 

İstanbul’a kadar ilerlemesi ile sona ermiştir. Osmanlı Devleti bu noktada teslim 

olmuştur. Savaşın arkasından Ayastefanos isimli bir antlaşma imzalanmıştır. 

Ardından Berlin isimli bir antlaşma da imzalanmıştır. Bu savaş Osmanlı Devletinde 

sivillerin Rus ordusunun yapmış olduğu eziyetler nedeni ile göç etmeleri ile 

sonuçlanmıştır.  

 

37) HOLİGON NEDİR? 

Holigan kelime fanatizmi destekleyen kişiler için kullanılır. Yani holigan TDK’ye 

göre fanatik ve bir konuda aşırı tutkun demektir. 
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38) TÜRKİYE’DEKİ RAP AKIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ 

NELERDİR? 

Olumlu Yönleri  

 Rap dinlemek hızlı düşünme becerisini geliştirir.  

Rap diğer müzik türlerine göre daha anlamlıdır. 

Depresyon konusunda faydalıdır. 

Kendini ifade etme yeteneğini  geliştirir. 

Olumsuz Yönleri 

Hakaret,şiddet ve herhangi kötü bir alışkanlığı içeren raplerin dinleyenleri buna 

teşvik etmesi,özendirmesi. 

 

39) TERÖRÜ İNSAN HAKLARI AÇISINDAN AÇIKLAYINIZ. 

Terör olgusu, hiç kuşkusuz günümüzün en çok tartışılan kavramlarından / 

problemlerinden biridir. Kavramın, gündemdeki yerini sürekli koruması ise popüler 

veya yeni oluşundan öte yarattığı tahribatla ilintilidir. Terör ve terörizm her ne kadar 

birbirinden farklı kavramlar gibi görünse de hedef ve amaçları itibariyle birdir. Terör, 

kişilerde yılgınlık yaratan ve büyük çaplı korku veren bir eylem durumunu ifade 

ederken; terörizm, siyasal amaçlar için mevcut durumu kanun dışı yollardan 

değiştirmek amacıyla örgütlü, sistemli ve sürekli terör eylemlerini kullanmayı bir 

yöntem olarak benimseme durumudur. Bu bakımdan Türkiye’de özellikle son 30 

yıldır terörizmin varlığından bahsetmek yanlış olmayacaktır. Terör insan hakları 

ihlalidir. Birlik ve beraberliği bozmayı amaçlar. 
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40) SADABAT PAKTI NEREDE İMZALANMIŞTIR VE ÜYELERİ 

KİMLERDİR? 

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran'da 

Sadabat Sarayı'nda imzalanmıştır. 

 

41) AB’YE ÜYE OLAN İLK MÜSLÜMAN ÜLKE HANGİSİDİR? 

Bosna Hersek. 

 

42) İNOVASYON NEDİR? 

İnovasyon kelimesi, Latince kökenli innovare (yenilik) kelimesinden türetilmiştir. 

İnovasyon kelimesinin TDK sözlüğündeki karşılığı ise "yenileşim" olarak 

belirtilmiştir. 

 

43) TAM VE YARIDAN DEMOKRASİ NEDİR? 

Tam Demokrasi: Bu yönetim şeklinde temel amaç halkın yine bizzat halk 

tarafından yönetilmesi esas alınır. Doğrudan demokraside alınacak kararlar direkt 

olarak yurttaşların oyları ile belirlenmekte ve kararlar oy çokluğu ile alınmaktadır. 

Yani ilgili şehrin halkı bizzat karar alınmasında etkili olmaktadır. 

Yarı Doğrudan Demokrasi:Demokratik toplumlarda uygulanan bir sistem. 

Bu demokrasi çeşidinde halk bir yasama organı seçer ve yasaların yapılmasına da 

katkı sağlar. Bunun için halka tanınan yetkilerin başında halkoylaması gelir, meclis 
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tarafından kanun hazırlanır ve halkoyuna sunulur, halk kabul ya da reddeder. tam 

demokrasi olmasa da yine de demokrasiyle yönetilmektedir. Yönetimde halkın da 

sözü bulunur. Yurttaşların seçimler dışında referandum yoluyla ülke yönetimi, 

anayasa ve yasalar üzerinde iradelerini ortaya koymaları, yarı doğrudan demokrasi 

tekniği olarak adlandırılabilir. 

 

44) ATATÜRK İLKELERİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Milliyetçilik,Cumhuriyetçilik,Halkçılık,Devletçilik,Laiklik,lnkılapçılık. 

 

45) REFORM NEDİR? 

Reform veya Yenilikçi Devrim 16. yüzyılda başlatılarak tüm  

Avrupa'yı etkilemiş ve Katolik Kilisesi'ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. 

 

46) SOSYAL MEDYA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

Her iki yönden bakacak olursam yararları ve zararları olduğunu düşünüyorum. Etkin 

bir kullanım yani faydalı bir kullanım olursa birçok olumlu yönünü sayabiliriz. 

 

47) İŞ AHLAKI NEDİR? 

Bir işletmenin icra ettiği faaliyetlerin ve bu faaliyet süreçlerinin sonuçlarının 

ahlakilik ölçütüyle değerlendirilmesi iş ahlakı olarak ifade edilmektedir. İş ahlakı, 
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iş yaşamında var olan bütün doğru ve yanlış davranışları ele alan bir kavramdır. Bu 

kavram, karşılıklı yapılan mübadelelerde dürüst olmayı, saygılı olmayı, sözünde 

durmayı, hakça davranmayı ve yapılan haksızlıklara karşı gelmeyi kapsamaktadır. 

 

48) TOPLUMSAL NORM NEDİR? 

Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini 

belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara toplumsal(sosyal) norm denir. 

 

49) TUTANAK NEDİR? 

Belgelenmesi gereken durumların tespit eden kişilerce hazırlanarak taraflar 

tarafından imzalanan belgeler tutanak olarak isimlendirilir. Tutanak, zabıt ismi ile 

de bilinmektedir. Tutanaklar yazılırken yalın ve açık bir şekilde yazılması oldukça 

önemlidir. Herhangi bir yorum ya da görüş tutanak yazılırken belirtilmez. 

 

50) LAİKLİK İLKESİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Lâiklik, genel anlamda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dinî inançların 

devlet yönetiminde ve siyasette rol oynamaması esasına dayanır. Bu bakımdan 

Atatürkçü düşünce, lâiklik ilkesini Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çağdaş Türk 

toplumunun temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. 

 

51) MODERN KENTLEŞMELERDE VE BÜYÜK ŞEHİRLERDE POLİSLİK 

HİZMETİNİN TEKNOLOJİK YÖNDEN ETKİLERİ NELERDİR? 
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Kentleşmeler suç oranını ve çeşitliliğini arttırmış ancak bununla birlikte teknolojik 

gelişmeler polislik hizmetine kolaylık sağlamaktadır. Doğal olarak teknolojik 

gelişmeler de yeni suç türlerine sebep olmuştur. Mevcut teknolojik gelişmeler 

suçluların bulunmasında, kanıtların bulunmasında, suçluların takip edilmesi gibi 

alanlarda büyük kolaylık sağlamaktadır. Teknolojik gelişmelerle örnek vermek 

gerekirse eskiye göre faili meçhul cinayetler sıfır noktasına gelmiştir. Kanıtların yok 

edilmesinin engellenmesi veya herhangi bir suçun failinin kolayca bulunması, failin 

takip edilmesi teknolojik gelişmelerin doğal sonucudur. 

 

52) POLİS DEVLETİ NEDİR? 

Polis devleti, gücünü polis ile kullanan bir devlettir. 

 

53) AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? 

Akran zorbalığı nedir; avantajlı bir kişinin veya grubun, kendilerine oranla 

dezavantajlı bir bireye veya gruba sistematik bir şekilde baskı uygulaması olarak 

tanımlanabilir.  

 

54) BELEDİYE ORGANLARINI SAYINIZ. 

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye 

encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Polis
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55) ADIYAMAN’IN ESKİ KOD ADI NEDİR? 

Yerleşimin eski adı Hısnımansûr (Mansur'un kalesi) olup, Cumhuriyet döneminde 

bugünkü adını almıştır. Adının 7. yüzyılda buraya gelen Emevî kumandanlarından 

Mansûr bin Ca'vene'den geldiği düşünülmektedir. 

 

56) AFRİKA’ NIN İLK SİYASİ BAŞKANI KİMDİR? 

 1994 seçimini kazanan Mandela, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi 

başkanı oldu. 

 

57) AÇLIK VE YOKSULLUK SINIR NEDİR? 

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması 

gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 

Yoksulluk sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan 

minimum gelir miktarıdır.  

 

58) SOKAK HAYVANLARI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

 

59) AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR? 

Çocuklar en ufak olaydan etkilendikleri için şiddet ortamında büyümeleri çocukların 

ilerde şiddet yanlısı olmasına sebep olabilir ve toplumda suç oranının artmasına 
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neden olabilir. 

 

60) MEŞRU MÜDAFAA NEDİR?(2 KEZ ÇIKTI) 

Meşru müdafaa, diğer bir deyişle meşru savunma, kendisine veya başkasına 

yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkânlarla saldırı ile orantılı bir 

şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiildir. 

 

61) SOSYAL DEVLET NEDİR? 

Ekonomik ve toplumsal yönden yurttaşlarının tümüyle ilgilenen, onların yaşam 

düzeyi, sosyal güvenliği vb. konularında gereken önlemi alan devlet. 

 

62) KUVVETLER AYRILIĞI NEDİR? 

Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve 

yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir. 

 

63) TOPLUMDA TABAKALAŞMA NEDİR? 

Toplumu meydana getiren üyelerin ya da öğelerin bir ya da daha fazla ölçüte göre 

hiyerarşik sıralanmaları. 

 

64) DİYARBAKIR’DA TERÖRİSTLERİN KAÇIRDIĞI ÇOCUKLAR 

HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ. 
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Terör örgütü hain emelleri için insanları kandıramıyor bu da insan güçlerini 

azaltıyor.Bu sorunu da insanları zorla dağa kaçırarak çözmeye çalışıyor. 

Gerekli önlemlet ve terörle olan başarılı mücadeleler de devam ettiği sürece bu 

kaçırmalar azalacaktır. 

 

65) OTORİTER NEDİR? 

Genellikle kurumlar için kullanılan bu kelime sulta, güç, yetke ve kudret 

kelimeleriyle eş anlamlıdır. Kelimenin sıfat hali ise otoriterdir. Otoriter, istediğini 

zorla ya da direktif vererek yaptırma gücüne sahip olan kişi / kurum anlamına gelir. 

 

66) OSMANLI DEVLETİNDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ 

NELERDİR? 

Senedi-i İttifak 

Tanzimat Fermanı 

Islahat Fermanı 

Kanun-i Esasi 

 

67) BİTCOİN NEDİR? 

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 

2008'de icat edilmiş bir kripto paradır.  
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68) KOLLUK KUVVETİ TERİMİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Yurt içinde güveni ve barış içinde yaşama düzenini sağlamakla görevli yönetim, tüze 

hizmetleri yönünden çalışan ve yerine göre savut kullanan devlet gücü.  Güvenliği 

sağlamakla görevli polis veya jandarma. 

 

69) KÜRESEL ISINMA NEDİR? 

İklim değişikliği ya da Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların 

atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu 

düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve 

havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle dünyanın iklimin 

değişmesidir. 

 

70) ROL PEKİŞTİRMEK NEDİR? 

Bir rolün, bireyin diğer rolünü yerine getirmesini kolaylaştırmasına da “rol 

pekiştirmesi” denir. 

Diğer statülere ilişkin rollerin birbirini güçlendirici ya da destekleyici etkilerde 

bulunmasıdır.  Örneğin: anaokulu öğretmeni olan bir annenin, çocuklarını eğitirken 

bu bilgisini kullanması. Bir başka örnek, avukatlık mesleğiyle ilgili rollerden bazıları 

öyle bir özellik taşır ki, bu rollere uyum sağlayan bir kişi kolaylıkla siyasi rollere 

geçebilir. Ayrıca, mesleki rollerin yerine getirilmesi sırasında kazanılan bazı yetenek 

ve ustalıkların siyasal olana transfer edilebildiği gözlenebilmektedir. 
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71) SOSYAL MEDYADA İŞLENEN CİNAYETLER NASIL YAPILIR? 

 

 

72) POPÜLER KÜLTÜR NEDİR? 

Popüler kültürün bir diğer ismi pop kültürüdür. 20. yüzyıldan sonra bu kavram 

ortaya çıkmıştır. Toplumsal modernleşmeyle beraber toplu kültür olarak yayılan, 

günlük uygulamalarla birlikte toplumsal gelişmeyi kapsayan, genel ve tarafsız olan, 

eski halk kültürünün yerine geçen kavrama popüler kültür denmektedir. 

 

73) ALAN OPERASYONU NEDİR? 

Uygulama alanı olarak belli bir bölgeyi içine alan ve onlarca farklı noktadan oluşan 

kontrol noktalarıyla geniş bir alanı kontrol altına almak amacıyla yapılan operasyon. 

Örneğin: Narko Alan Operasyonu 

 

74) KİTLE NEDİR? 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde kitle, bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan 

topluluğu, kütle olarak tanımlanıyor. İkinci bir anlamı ise, belirli işleviyle özellik 

gösteren büyük insan kalabalığı 
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75) POLİS ÖFKESİNE NASIL HÂKİM OLMALIDIR? 

Yaptığı işin devleti temsil ettiğini unutmamalı. Sadece öfkesi değil herhangi bir 

duygusunu mesleğinin önüne geçirmemelidir. 

 

76) ÇAMLICA CAMİİ MİMARI KİMDİR? 

 Çamlıca Camii'nin mimarı Hacı Mehmet Güner'dir. 

 

77) 2019 DA EN BÜYÜK DOĞA OLAYI OLARAK KAYITLARA GEÇEN 

KASIRGANIN ADI NEDİR? 

Dorian Kasırgası 

 

78) ÖLÜM MELEĞİ OLARAK BİLİNEN FOSİL NEREDEDİR? 

 Kanada'da  

 

79) ÖZEL ŞİRKET TARAFINDAN UZAYA İLK DEFA İNSANLI UÇUŞ 

HANGİ ÜSTEN GERÇEKLEŞTİ? 

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirildi 
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80) MEB OKUL ZİLİ SÖZ YAZARI KİMDİR? 

Şermin Yaşar 

 

81) BATIDA AVERROES OLARAK BİLİNEN BİLİM İNSANI KİMDİR? 

Batı'da İbn Rüşd adının tahrif edilmiş şekliyle Averroes olarak anılmıştır. 

 

82) BATIDA AŞININ KULLANIMINA ONAY VEREN ÜLKE HANGİSİDİR? 

İngiltere 

 

83) 21.YY IN EN İYİ HAKEMİ KİM SEÇİLDİ? 

 Alman hakem Felix Brych  

 

84) 2021 ULUSLARARASI DİPLOMASI FORMU NEREDE YAPILDI? 

Antalya Diploması Forumu 

 

85) HİNDİSTAN’DA OLUŞAN YENİ HASTALIĞIN ADI NEDİR (Covid19)? 

Delta Varyantı 
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86) 2021 OSCAR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN EN İYİ FİLM 

HANGİSİDİR? 

Nomadland 

 

87) İSLAM MEDENİYETLERİNİN ALTIN KAŞİFİ OLARAK BİLİNEN 

KİŞİ KİMDİR? 

İslam medeniyetinin altın çağının kâşifi: Fuat Sezgin 

 

88) DOKÜMAN NEDİR? 

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen doküman; "Belge" demektir. 

 

89) MİSAKI MİLLİ NEDİR? 

Mîsâk-ı Millî veya Millî Misak, Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan 

altı maddelik bildiri. İstanbul'da toplanan son Meclis-i Mebûsan tarafından 28 Ocak 

1920'de oy birliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna 

açıklanmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları, büyük ölçüde, Mîsâk-ı Millî 

ilkeleri doğrultusunda oluşmuştur. 

 

90) SAYIŞTAY NEDİR? 

Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 
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kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 

adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 

kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 

görevlidir. 

 

91) YÜKSEK MAHKEMELERİ SAYINIZ. 

Uyuşmazlık Mahkemesi  

Anayasa Mahkemesi 

Yargıtay 

Danıştay 

 

92) TOPLUMSAL DEĞİŞME NEDİR? 

Doğa, kurumlar, toplumsal davranış veya toplum içerisindeki sosyal ilişkiler, 

insanların bir aradalığı ve bundan daha fazlası için kullanılabilir. 

 

 

93) AÇIK OY SAYIMI VE DÖKÜMÜ KAVRAMINI AÇIKLAYINIZ. 

Oy verme işlemlerinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 

Kütükleri Hakkında Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi için ilçe 

seçim kurullarınca oluşturulur. Sandık kurulu; yurt içinde bir başkan, bir ihtiyar 

meclisi/heyeti üyesi ve son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış olan 

beş siyasi partinin üyesinden oluşur. Kurul üye sayısı üçten az olamaz. Yurt dışında 
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ise bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye 

genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri birer isimden oluşur. 

Seçmenin oyunu tam bir serbestlik ve gizlilik içinde kullanmasını, oyların sayım ve 

dökümü ile tutanaklara geçirilmesi gibi tüm sandık başı iş ve işlemlerini yürütür. 

Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri 

açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların 

müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini 

aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler. 

 

94) ASİMİLE NEDİR? 

Asimile olmak TDK’ye göre, 'kendi benliğini ve özünü kaybetmek' anlamına 

gelmektedir. Özellikle Bir toplumun veya bir devletin gelenek ve göreneklerini 

kaybederek başka bir topluma ayak uydurması anlamı üzerinden 

ifade etmek mümkündür. 

 

95) İDARE MAHKEMELERİ NE İLE İLGİLENİR? 

İdare mahkemesi; idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı 

açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir 

(İdari Yargılama Usulü Kanunu m.1). İdare mahkemesi, idari yargıda genel görevli 

ilk derece mahkemesidir. İdare mahkemeleri devlet ile vatandaş arasında olan 

uyumsuzluğu çözmekle görevlidir. 
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96) PROPAGANDA NEDİR? 

Propaganda, çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan 

önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Propaganda tarafsız bilgi sağlama 

yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar. Mesaj doğru olsa da 

yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir. 

 

97) KADINA ŞİDDET NEDİR? 

Kadına yönelik şiddet, kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziksel, 

cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan her türlü eylem, 

uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit edilme, zorlanma veya keyfi olarak 

özgürlükten yoksun bırakılmalarıdır. 

 

98) SUÇ NEDİR, SUÇ YAPTIRIMLARI NELERDİR? 

Suç, Türk Ceza Kanununda veya ceza hükmü içeren özel kanunlarda düzenlenen 

hukuka aykırı ve cezai yaptırıma bağlanmış eylemlerdir. 

Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. 

 

99) POLİSİN GÖREVLERİ NELERDİR? 

Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak. 

Yasaların uygulanmasını sağlamak. 

Suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları 
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gerçekleştirmek. 

Çeşitli belge ve lisansları düzenlemek. 

 

100) MİLLETLET CEMİYETİ KAÇ YILINDA KURULDU?  

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam da denir), günümüzdeki Birleşmiş Milletler'in 

temeli sayılabilecek bir organizasyondu. I. Dünya Savaşı'nın ardından İsviçre'de, 10 

Ocak 1920'de kuruldu. Amacı, ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı 

yollarla çözmek idi. 

 

101) İKTİDAR NEDİR ? 

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişiler.Yöneten ve 

yönetilenlerin olduğu bir toplumda var olan kısıtlı kaynakları yönetilenlere tek 

başına dağıtma şansını elinde bulunduran kişidir. 

 

102) TEMSİLİ DEMOKRASİ NEDİR? 

Temsili demokrasi, sınırları belirli bir alan içinde bulunan bireylerin, kendi 

iradeleriyle seçtikleri bir temsilci veya temsil grubunun aracılığıyla siyasi fikirlerini 

ve görüşlerini belirtmesi durumu. 

 

103) MOTİVASYON NEDİR ? 

Bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güç. Davranışa enerji sağlayan 

organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak tanımlanır. Bireyin içsel gücü ile 

davranışa hazır hale gelmesine güdülenme yani motivasyon denir. 

 

104) RO-RO TAŞIMACILIĞI NEDİR ? 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%B6netme
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BC%C3%A7


 

 

   48 

 

 www.ankaraparkur.com     ankarapomemparkur      Ankara Parkur     Parkur Ankara 
 
                           HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ! 

Ro-Ro, kelime anlamı ele alındığında Roll on ve Roll off kelimelerinin 

kısaltmalarını simgeler. Ro-ro taşımacılık ise lojistik araçlarının gemiler aracılığı ile 

bir yerden başka bir yere taşınmasını ifade eder. Bu yükleri taşıyan gemiler Ro-Ro 

gemisi olarak adlandırılırken bu taşımacılık türüne de Ro-Ro taşımacılığı adı 

verilmektedir. 

 

105) DEVLETÇİLİK İLKESİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Atatürkçü düşüncenin devletçilik ilkesi, Kurtuluş Savaşı'ndan ve Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, memleketin en kısa zamanda kalkınması 

sürecinde, özellikle ekonomik alanda bireylerin yapamayacağı bazı işleri devletin 

üzerine alması esasına dayanır. 

 

106) SUÇUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Suç kisiseldir, sucu isleyenden baskasini suclayamazsiniz ve ayni sekilde sucludan 

baskasini cezalandiramazsiniz. bu ilke suclunun anne babasi, kardesleri, akrabalari 

ya da kimlik aidiyetiyle bagli oldugu ucuncu kisileri cezalandirmanizi da engeller.  

 

107) MEDYA NEDİR ? 

Medya; radyo, televizyon, gazete, dergi, İnternet gibi bilgi depolamak ve iletmek 

için kullanılan iletişim araçlarını kapsayan genel bir terimdir. 

 

108) MUTLULUK NEDİR ? 

Bütün özlemlere, bütün isteklere eksiksiz bir biçimde ve sürekli olarak erişilmekten 

duyulan kıvanç durumu.Diğer bir anlamı ise bir isteği, özlemi yerine geldiğinde 

duyumsanan sevinçtir. 
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109) HALKLA İLİŞKİLER NEDİR ? 

 

Halkla ilişkiler bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da 

kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam 

ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. 

 

110) TOPLUMSAL EYLEM NEDİR ? 

Belirli bir süreç içerisinde bir toplum, kurum ve grupta yerleşmiş / satndartlaşmış / 

genel kabul görmüş eylemlerdir. 

 

111) KAMU BAŞ DENETÇİSİ NEDİR ? 

Türkiye'nin Kamu ile idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını, insan 

haklarına       dayalı, dalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk 

yönlerinden inceleyen, araştıran ve önerilerde bulunan kurumdur. 

 

112) DEVLET DESTEKLİ TERÖRİZM NEDİR? 

Devletler veya devletlerle ilişkili ulus altı gruplar tarafından stratejik, politik, dinî 

veya ekonomik hedeflere ulaşabilmek için hedef toplum üzerinde korku ortamı 

yaratmaya yönelik şiddet ve yıldırma eylemleridir. 

 

113) MÜLKİ AMİR NEDİR ? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Mülki İdare sınıfına mensup olarak, 

kamu hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı görevi tanımlar. 

 

114) AZMETTİRMEK NEDİR ? 

Arapça kökenli kelime olan “azmettirme”, bir suçu veya herhangi bir işi kesinlikle 
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yapmasına karar verdirmek anlamına gelmektedir. Azmettirme TCK'da birinci 

kitabın ikinci kısmında “suça iştirak” başlığı altında düzenlenmektedir.  

 

115) ÇEKİRDEK AİLE VE GENİŞ AİLE ARASIMDAKİ FARK NEDİR? 

Çekirdek aile anne baba ve çovuklardan oluşurken geniş aile anne baba çocuklar, 

anneanne babaanne dede büyükbaba amca dayı teyze ve halalardan oluşur. 

 

116) MUHAFAZAKARLIK NEDİR ? 

Muhafazakârlık veya tutuculuk, geleneksel toplumsal etmenlerin korunmasını 

destekleyen politik ve toplumsal felsefedir. 

 

117) HALKÇILIK İLKESİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Halkçılık ilkesi, Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin 

olamayacağı, bütün millet bireylerinin yasa önünde eşitliği esasına dayanır. 

Halkçılık ilkesinde devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete karşılıklı hak ve 

görevleri en çağdaş, en insanî şekilde düzenlenmiştir. 

 

118) KAMUOYU NEDİR ? 

Kamuoyu ya da Efkar-ı Umumiye, halkın benimsemiş olduğu, halkı tamamen 

ilgilendiren ortak görüşe verilen isimdir. 

 

119) KANUN VE NORM ARASINDA Kİ FARK NEDİR ? 

Yazılı normlar resmi normlar olarak da bilinirler. Kanun, tüzük, yönetmelik, 

yönerge ve kararname gibi şeyler yazılı normlarının kapsamına girer. 

Yazısız normlar ise resmi olmayan normlardır. Toplum içerisindeki genel geçer 

kurallar bütünü olarak da bilinir. 
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120) BEYİN FIRTINASI NEDİR? 

Beyin fırtınası veya fikir fırtınası, yaratıcı düşünceyi destekleyen, takım çalışanlarını 

motive ederek kısa sürede çok fazla fikrin üretilmesine ve süreçlerin neden başarısız 

olduğuna dair çıkarımlar yapılabilmesine olanak sağlayan bir sürekli kalite 

geliştirme aracı. 

 

121) İDARE NEDİR ? 

İdare ise, organik anlamda devlet yapılanması içerisinde belli görevleri yerine 

getirmek için oluşturulan örgüt ve bu örgütte istihdam edilenler olarak tanımlanır. 

Fonksiyonel anlamda ise idare ile kastedilen kamu hizmetlerini hayata yansıtmak 

için sahip olunması gereken nitelikler ve bu örgütün çalışma sistematiğidir. 

 

122) EĞİTİM SUÇ ORANINI NASIL ETKİLER? POLİSİN BUNDA 

GÖREVİ NEDİR? 

Bireyin okula olan bağlılığının zayıflaması, bireyin suç işlemesi açısından önemli 

bir risk faktörünü oluşturmaktadır. Bu alanda yapılmış araştırma sonuçlarına 

bakıldığında özetle, okuldaki genel başarısı düşük öğrencilerin başarılı öğrencilere 

oranla daha çok suç işleme eğilimi gösterdikleri görülmektedir.Polis de suçu 

önlemekle görevli kolluk kuvvetidir.Yani polis herhangi bir suç işleme eğilimi 

gördüğü takdirde müdahale etmekle görevlidir. 

 

123) ETNİK TERÖRİZM NEDİR? 

Etnik terörizm alt etnik grubun davasını yüceltmek için yaptığı bilinçli şiddet 

hareketi olarak tanımlanabilir. Bu şiddet hareketi bağımsız bir devletin kurulmasına 

yönelebileceği gibi, ülke içinde belli bir etnik azınlığın diğerlerinden ayrı bir statüye 
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kavuşturulmasına da yönelebilmektedir. 

 

124) MUSEVİLİĞİ BENİMSEYEN TÜRK DEVLETİ KİMDİR? 

Museviliği kabul eden ilk Türk devleti Hazarlardır. 

 

125) KİŞİSEL GELİŞİM NEDİR ? 

Kişisel gelişim, Kapitalist modern dünya ekonomilerinin geliştiği toplumlarda 

bireylerin ekonomik, sosyal veya psikolojik sorunlarına kendi başlarına çözüm 

üretmelerini sağlamaya dönük ortaya çıkan kültürel hareket ve onun uzantısı 

ürünlerin tümünü kapsayan bir ifadedir.  

 

126) FETÖ KİMDİR? SOYADI NEDİR? NEREDE YAŞIYOR? 

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya Paralel Devlet Yapılanması (PDY) olarak 

adlandırılan bir terör örgütü lideridir. 

Soyadı Gülendir.Şuan ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında 

yaşamaktadır. 

 

127) MAHALLİ İDARE NEDİR? 

Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda 

gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 

 

128) DOĞRUDAN DEMOKRASİ NEDİR? 

Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı 

demokrasi türüdür. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini 

öngörür. 
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129) YANKESİCİLİK VE KAÇAKÇILIK NEDİR ? 

Kişilerin üzerlerinde taşımış oldukları, para veya değerli eşyaların el çabukluğu ve 

özel beceri ile hissettirilmeden alınmasına yankesicilik denir. 

Kaçakçılık ise yurda giriş veya çıkışı gümrüğe tabi bir eşyanın gümrük işlemleri 

yapılmadan ülkeye sokulması veya ülkeden çıkarılmasıdır. 

 

130) SANAT NEDİR ? 

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. 

Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu 

geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. 

Bu tanımlardan en yaygın kabul göreni sanatın edebiyat, resim, müzik, tiyatro, 

sinema, mimari ve heykel alt türlerinden oluştuğu görüşüdür. 

 

131) DEVLET YÖNETİMİNDE PSİKOLOJİK HAREKETTEN NE 

ANLIYORSUNUZ? 

Psikolojik harekat, insan tutum ve davranışlarını etkilemek, ulusal hedeflere 

ulaşmayı destekleyen davranış, duygular ve tutumlar oluşturmak için iletişimin 

geniş ölçüde ve önceden planlanarak kullanılmasıdır.Devlette psiklojik hareketi 

çıkarları doğrultusunda amacına ulaşmak için kullanır. 

 

132) EMPATİ NEDİR? 

Empati, eşduyum ya da duygudaşlık, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu 

durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir.  

 

133) TOPLUM PRESTİJİ NEDİR? 



 

 

   54 

 

 www.ankaraparkur.com     ankarapomemparkur      Ankara Parkur     Parkur Ankara 
 
                           HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ! 

Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük 

sağlayan duruma denir. Kısaca bireyin statülerine toplumun verdiği değere prestij 

denir. Prestij kavramı toplumdan topluma ve aynı toplumda zaman içerisinde 

değişen dinamik bir kavramdır. 

 

134) KUDÜS'ÜN 3 DİN İÇİN ÖNEMİ NEDİR? 

Sünni Müslümanlar için Kudüs üçüncü en kutsal şehirdir. İslamiyet’te Kudüs, M.S. 

610 yılında ilk Kıble olmuştur ve Kur'an’a göre Muhammed, 10 yıl sonra Miraç’a 

bu şehirden çıkmıştır. 

Kudüs, Yahudiler için en kutsal şehirdir çünkü kutsal kitaplarına göre İsrail 

Kralı Davud, Milattan Önce Kudüs’ü Birleşik İsrail Krallığı’nın başkenti olarak inşa 

etti ve oğlu Kral Süleyman, İlk Tapınağı şehrin içinde kurdu. 

Hristiyanlar için Kudüs’ün kutsallığı, Yeni Ahit'e göre İsa’nın bu şehirde çarmıha 

gerilmesinden ve 300 yıl sonra Azize Helena'nın İsa’nın hayatındaki hac noktalarını 

belirlemesinden gelmektedir. 

 

135) ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR? 

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken 

komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi 

göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından 

vurularak öldürülen koruma astsubayıdır. 

 

136) MÜLTECİ NEDİR? 

Mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi 

düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endişesi taşıyan, bu 

sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri 
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dönemeyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı 

bulunan kişi. 

 

137) CUMHURİYETÇİLİK İLKESİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Cumhuriyet, demokrasinin bir uygulama şekli olup halkın kendi kendini yöneterek 

yönetimde söz sahibi olduğu rejim demektir. Cumhuriyetçilik ise devlet 

yönetiminde cumhuriyetin bulunması demektir. Atatürk, cumhuriyet için; “Türk 

milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare” ifadesini kullanmıştır. 

 

138) “KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR” SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Türk Dil Kurumu'na göre anlamı 'Dostlar arasında ve aile içinde yaşanan kavgaların, 

anlaşmazlık ve kişisel kusurların sır olarak kalması gerektiği' şeklinde ifade 

edilmektedir. 

 

139) NAVİGASYON İNSAN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIR MI YOKSA 

TEMBELLEŞTİRİR Mİ? AÇIKLAYINIZ. 

Navigasyon sistemlerinin hayatımızı bir çok alanda kolaylaştırması, bizim yerimize 

düşünerek rota çizip yönlendirme yapması yönünden çok faydalı olmasına karşın, 

yapılan çalışmaların sonucunda, hafızayı zayıflatma ve yön bulma yeteneğini 

köreltmesi açısından dezavantajlara sahip olması da yadsınamaz bir gerçektir. 

 

140) CENNETTEN YER SATANLARA VERİLEN İSİM NEDİR? 

Endülüjans adı verilir. 

 

141) ZİMMET NEDİR? 

Bir devlet dairesinin veya başka bir kuruluşun para işleri ile uğraşan görevlisine 
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teslim edilen para veya eşya. 

 

142) İSLAM MEDENİYETLERİNİN ALTIN KAŞİFİ OLARAK BİLİNEN 

KİŞİ KİMDİR? 

Prof. Dok. Fuat SEZGİNDİR. 

 

143) KAMULAŞTIRMA NEDİR? 

Devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların belli bir 

proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı 

ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir. 

 

144) NEŞET ERTAŞ’IN HOCASI KİMDİR? 

Babası Muharrem Ertaştır. 

 

145) OHAL NEDİR NE ZAMAN UYGULANIR? 

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin 

gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni 

tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır. 

 

146) FAİZ NEDİR? 

Faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda 

ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. 

 

147 ) NEŞET ERTAŞ'IN HOCASI KİMDİR? 

Babası Muharrem ERTAŞ'tır. 
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148) OHAL NEDİR, NE ZAMAN UYGULANIR?  

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin 

gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni 

tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır. 

 

149) FAİZ NEDİR? 

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç 

anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim 

amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. 

 

150) İSTİHBARAT NEDİR? 2 TANE SAYINIZ. 

İstihbarat, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış ve çözümlenmiş izlemsel 

veya taktik içerikli işlenmiş bilgilere denir. Her türlü kaynaktan elde edilen ham bilgi 

ilişkisiz gibi görünen parçalardan oluşan, çelişkili, güvenilmez, yanıltıcı veya yanlış 

olabilir. 

Terörle Mücadele İstihbaratı  

Organize Suçlarla Mücadele İstihbaratı  

 

151)  POLİS NEDİR? 

Polis, halkın emniyetini sağlamak ve ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, 

Anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak 

üzere görev yapan kamusal hizmet birimi. 
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152) "AYNI NEHİRDE 2 DEFA YIKANILMAZ" SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Nehir akıp gittiği için, aynı nehre iki kez giremeyeceğimizi ifade eden Herakleitos'a 

göre, evrende bulunan hiçbir nesne ve nesnellerin hiç bir özelliği yoktur ki, 

değişmeden aynı biçimde kalsın. Her şey bir başka şeyin yıkımı ve ölümü sayesinde 

varlığa gelmekte ve daha sonra kaybolup gitmektedir. 

 

153) ERDEM NEDİR? 

Ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, 

bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük gibi niteliklerin ortak adı. 

 

154) RADİKAL İNANCA SAHİP KİŞİ YADA KİŞİLER TERÖRİZM 

ÜRETEBİLİRLER Mİ? 

Radikalleşme, kendi gruplarından olmayan ve toplumun çoğunluğu açısından 

sembolik değerleri olan hedeflere şiddet eylemleri yöneltme sürecidir. Başka bir 

ifadeyle kavram, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesiyle sonuçlanan algısal ve 

motivasyonel öğelerin kurulmasıdır. Radikalleşmeye Neden Olan Faktörler: 

● Politik nedenler (içeride ve dışarda) 

● Hegemonya 

● Sosyo-ekonomik durum 

● Irkçılık – Ayrımcılık 

● İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı 

Türkiye’yi derinden etkileyen terör örgütleri radikalleşme sürecini şu 

şekilde hayata geçirmektedirler: 

● PKK, radikalleşme sürecinde marjinalleşme ve dışlanma algısı yaratır. 

PKK, çocukları radikalleştirir ve onları silahlı eylemlere yöneltir. 
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● DEAŞ radikalleşme sürecini içeren terör örgütlerinden biridir; 

 

155) ANAYASA MAHKEMESİNİ ANLATINIZ. 

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye'deki anayasal yüksek yargı organlarından 

biridir. Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler 

ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil 

bakımından inceler ve denetler. Görevleri, Türkiye Anayasası'nın 152. ve 156. 

maddeleri arasında belirtilmiştir. 

 

156) SUBLİMİNAL MESAJ NEDİR? 

Subliminal mesaj “kişininin bilinçaltına gönderilen gizli mesaj olarak” ifade 

edilebilir.  Beş duyuya yönelik olarak hazırlanabilen ilk başta fark edemediğimiz, 

normal algı limitimizin çok altında kalan ve doğrudan bilinçaltımızı etkileyen, bir 

objenin içine gömülü olarak tasarlanmış mesaj veya işarettir. Subliminal mesaj ya 

da bilinçaltı mesaj, doğrudan insan kararlarını etkilediği düşünüldüğü için özellikle 

işitsel ve görsel olarak propaganda ve pazarlama alanında kullanılıyor. 

 

157) G8 ÜLKELERİ NELERDİR? 

 

1. Amerika Birleşik Devletleri 

2. Japonya 

3. Almanya 

4. Birleşik Krallık 

5. Fransa 

6. İtalya 
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7. Kanada 

8. Rusya  

 

158) KÜLTÜREL ŞOK NEDİR? 

Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları 

bunalım ve uyumsuzluk durumudur. 

 

159) KRİPTO PARA NEDİR? 

Kripto paralar, sanal para birimi olarak kullanılan ve herhangi bir fiziksel biçimde 

mevcut olmayan dijital varlıklardır. Kriptografi, yani şifreleme ile güvence altına 

alınmışlardır. Bu sayede örneğin; sahtecilik veya aynı kripto parayla birden fazla 

işlem yapmak anlamına gelen “çifte harcama” eylemi neredeyse imkânsız hale 

gelmiştir. Dünyanın ilk kripto parası 2008 yılında oluşturulan Bitcoin’dir. 

 

160) TOPLUMSAL KURUM VE ÖRGÜT NEDİR? 

Toplumsal kurumlar toplumsal ihtiyaçlardan doğmuştur. Kurumlar toplumsal 

yapıda yer alan norm ve değerleri korur. Toplumsal kuralları, insanlar arası ilişkileri 

şekillendirir. İnsanların siyasi, sosyal ya da ekonomik ilişkilerini yönlendirir. 

Örgüt, diğer toplumsal birimlerden ayıran özellik, sosyal yapılarının belirlenmiş bir 

amaca yönelik olarak planlanmış (organize edilmiş) olmasıdır. Toplumsal örgütler 

ortak bir amaç ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kişilerin 

oluşturduğu birliklerdir. Bunlar; rol ve statülerin belirlendiği, amaca uygun iş 

bölümünün yapıldığı, yetki ve sorumlulukların basamaklandırıldığı, akılcı ve resmî 

ilişkilerle oluşturulan yapılanmalardır. 

 

161) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? 
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İş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği tanımını yapacak olursak. 

"işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar 

verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel 

çalışmalardır."  

 

162) MONARŞİ NEDİR? 

Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir 

başka adıdır. Seçim dışı yöntemler kullanılır. Bu hükümdar, Türkçede kral, 

imparator, şah, padişah, prens, emir, kağan, hakan gibi çeşitli adlar alabilir.  

 

163) MUSTAFA KEMAL'İN "CEHALET ESARETTEN DAHA KÖTÜDÜR" 

SÖZÜNÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

164) REFERANDUM NEDİR? 

Referandum ya da plebisit; anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi bazı önemli 

meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda 

halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasinin 

güzel bir örneğidir. 

 

165) ORDU YÖNETİMİ NEDİR? 

Ordu, bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü ya da herhangi bir askerî kuvvetin en 

büyük birliği. Ordular 4 ila 6 kolordudan oluşur. Günümüz orduları çoğunlukla en 

az orgeneral rütbesine haiz askerler tarafından komuta edilir. Ordunun görevi 

devlete karşı gelecek iç ve dış tehditlere karşı koymaktır. Buna karşın günümüzde 

veya geçmişte çeşitli ülkelerde ordunun yönetime el koyması da görülmüştür. 

Ordu, üç ana bölümden oluşur: Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz 
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Kuvvetleri. Bazı ülkelerde bu üç bölüme ek olarak Jandarma, Sahil Güvenlik, Hava 

Savunma Kuvvetleri, Füze Kuvvetleri, Uzay Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler gibi alt 

bölümler de orduların bünyelerinde vardır. 

Bazı ülkeler ise kendi silahlı kuvvetlerine içinde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, 

Deniz Kuvvetleri vb. kuvvetler bulunmasına rağmen "silahlı kuvvetler" ismi yerine 

"ordu" ismini verir (Örn: Çin Halk Ordusu, Vietnam Halk Ordusu gibi). Bazı ülkeler 

ise Kara Kuvvetlerini silahlı kuvvetlerin ana ve baş ordusu olarak kabul eder ve Kara 

Kuvvetlerinin bayrağını veya amblemini silahlı kuvvetlerin amblemi yapar. 

 

166) DEVRİMCİ TERÖR NEDİR? 

Devrimci terör veya terör iktidarı, 1793'ten 1795'e kadar olan Fransız Devrimi 

sırasında ortaya çıkan Terör Dönemi'nde karşı-devrimcilere karşı kullanılan 

kuvvetin kurumsallaştırılmış uygulamasını ifade eden terim. 

 

167) BEYAZ YAKA SUÇLARI NEDİR? KİMLER BU SUÇLARI İŞLER?  

Günümüz koşullarının getirdiği ekonomik, teknolojik ve politik değişmeler ile 

birlikte bireysel zararlardan ziyade toplumun geneline ekonomik zarar veren suçlar 

Beyaz Yaka Suçları olarak adlandırılmaktadır. Beyaz yaka suçları, ahlaki açıdan 

örnek teşkil etmesi ve sorumlu davranması beklenen otorite sahibi kişiler tarafından 

işleniyor.  

 

168) DEVLETÇİLİK NEDİR? 

Devletçilik, devletin ekonomiyi veya sosyal hayatı ya da her ikisini de belirli bir 

dereceye kadar kontrol etmesi gerektiği inancıdır. Bu anlamıyla devletçilik, 

anarşizmin tersidir. Devletçilik totalitarist, refah devleti, minarşizm, büyük devlet 

gibi çeşitli şekillerde olabilir. 
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169) KAFATASI NEDİR? 

İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü. 

 

170) ENTEGRASYON NEDİR? 

Bir araya gelerek birleşme, bütünleşme. 

 

171) MÜLTECİ İLE GÖÇ EDENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR? 

Mülteci; "ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu 

yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek 

istemeyen kişi" olarak tanımlanıyor. Yani mültecilere; uluslararası anlaşmalarla özel 

statü ve hukuki koruma sağlanıyor. 

“Göçmen” ise, ülkesinden ekonomik veya diğer nedenlerle gönüllü olarak ayrılan 

kişi demek. Yani göçmenler ülkelerini kendi istekleri doğrultusunda terk ederken, 

mülteciler ülkelerini terk etme zorunda kalan ya da terk ettirilen kişilerden oluşuyor. 

 

172) TERÖRÜ BESLEYEN KAYNAKLARI MI ORTADAN KALDIRSAK 

DAHA İYİ OLUR YOKSA NEDENLERİNİ Mİ ORTADAN KALDIRSAK 

ETKİLİ OLUR?  

 

173) MİLLİYETÇİLİK NEDİR? 

Milliyetçilik, belirli bir milletin çıkarlarını, özellikle egemenliğini ve özyönetimini 

kazanmayı, daha sonra bunu ilelebet sürdürmeyi amaçlayan ideolojik fikir hareketi. 

 

174) İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN UNSURLARI NELERDİR? 
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Fikir hürriyetinin unsurları, sadece fikir hürriyeti için gerekli fikirleri ve düşünceleri 

değil, aynı zamanda, bu hürriyetin var olabilmesi için zaruri olan hukuki imkanlarla, 

bu hürriyetin birleştirici ve onsuz olmaz şartı niteliğindeki bir takım hürriyetleri de 

içermektedir. Gerçekten de bölünmez bir bütünlük oluşturan fikir hürriyeti, 

kendisini meydana getiren ve tek başına da hiçbir anlam ve değer taşımayan bir 

takım birleştirici unsurlardan teşekkül etmektedir. Bu kurucu unsurlardan herhangi 

birisinin yokluğu, inkarı ya da önemli ölçüde kısıtlanması fikir hürriyeti bütününü 

de zedeler. Fikir hürriyetinin üç unsuru/evresi mevcuttur. Bunlardan birincisi, 

düşüncenin oluşum öncesi evresidir. Bu evrede hukuka düşen, düşüncelerin 

serbestçe edinilmesini ve oluşumunu sağlayacak liberal ortamın yerine getirilmesi 

ödevidir. Fikir hürriyetinin bu evresine tekabül eden unsuru, “bilgi edinme ve 

düşünme hürriyeti”dir. İkinci evre/unsur, oluşmuş, edinilmiş, fakat o an itibariyle 

henüz ifade olunmamış düşünce, kanaat ve inançlara ilişkin tercihlerin söz konusu 

olduğu saf düşünce aşamasıdır. Bu evre/unsur kapsamına ise, düşünce hürriyeti 

girmektedir. Bu hürriyet kapsamında, kanaat, vicdan ve inanç hürriyetleri yer 

almaktadır. Üçüncü evre/unsur ise, düşünce ve kanaatlerin her türlü ifade 

araçlarından yararlanmak suretiyle harici aleme aktarılması aşamasıdır33. Bu unsur 

kapsamında da düşünceyi ifade hürriyeti yer almaktadır. Bu unsurların bütününden 

fikir hürriyetinin tanımına ulaşmamız mümkündür. Kısaca, fikir hürriyetini, 

düşüncelerin oluşumuna imkan veren bilgi/haberleri serbestçe elde edebilme ve 

düşünebilme (hür düşünme), düşünme faaliyeti neticesinde düşünce, kanaat ve inanç 

değerleri arasında serbestçe tercihte bulunabilme ve bu tercihlerinden dolayı 

kınanmama, rahatsız edilmeme, suçlanmama, kaygı duymama ve bunları her türlü 

meşru ifade araçları ile harici aleme aktarabilme imkan ve serbestisi şeklinde 

tanımlayabiliriz.  
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175) ASAYİŞ NEDİR? 

Bir yerde korku ve kaygı verici hiçbir şeyin bulunmayışı durumu, düzen ve güvenlik 

içinde bulunma. 

 

176 ) İSTANBUL BOĞAZI'NIN ESKİ ADI NEDEN DEĞİŞMİŞTİR?  

Başbakan Yıldırım: "İstanbul ve Ankara'da birer şehitler anıtı kurulması bugünkü 

Bakanlar Kurulunda kararlaştırdığımız diğer bir konudur. Darbecilerin ilk hedefi 

olan ve vatandaşlarımızın şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'nün adının '15 Temmuz 

Şehitler Köprüsü' olarak değiştirilmesine de karar verilmiştir." 

 

177) ÜLKEMİZDE EN ÇOK ŞİDDETE MARUZ KALAN KESİM 

HANGİLERİDİR VE NEDEN ?  

En fazla şiddete maruz ka- lan kadınlar “30-40 yaş” aralığında olan kadınlardır. 

Bunu “41-50 yaş” aralığındaki kadınlar izlemektedir. Bunun birçok nedeni vardır. 

temel olarak ilk düzeyde verilen eğitim yani aile eğitimden kaynaklıdır. Ataerkil bir 

toplum yapısına sahip olduğumuz göz önünde bulundurulursa, erkeğin daha egemen 

olduğu ve herşey üzerinde hakimeyet kuracağı şeklinde yetiştirlme tarzı şiddet 

durumunu yüksek oranda arttırır. bir diğer nedeni ise; cezaların caydırıcı 

olmamasından kaynaklanıyor. koruma kanunu alan bir kadının bu hakkı bile 

maalesef çok kolay bir şekilde ihlal edilebiliyor. 

 

178)  KANAAT ÖNDERİ NEDİR, TOPLUM ÜZERİNDE ETKİSİ VAR 

MIDIR? 

Kanaat Lideri kavramı, psikolojik bir kavram olup, fertlerin ve toplumların anlama 

ve kavrama farklılıklarından ötürü, bir gruba veya topluluğa sosyal mesajları veya 

sosyal olayları, onların anlayacağı ve kavrayacağı dilde anlatan liderdir. 
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179) ROL ÇATIŞMASI NEDİR?  

Rol çatışması, genellikle kişilerden beklenen durumların kişilerle uyuşmaması 

durumudur. Kişilerin yapısı gereği yapamayacağı durumlar, kişilerden talep ediliyor. 

 

180) TÜRK POLİS TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?  

10 Nisan 1845'de (12 REBİ - ÜL EVVEL 1261) İstanbul'da "POLİS" adıyla bir 

teşkilat kurulmuş, yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte 

yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir 

yazıyla duyurulmuştur. 

 

181) YENİÇERİ OCAĞINI KİM KALDIRDI?  

Yeniçeri Ocağı, Vaka-i Hayriye diye isimlendirilecek olan bir karar ve hareketle, 15 

Haziran 1826'da Sultan II. Mahmud tarafından ortadan kaldırıldı. 

 

182) HIZLI NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ NELERDİR? 

Nüfus artışını ve nüfus artış hızını etkileyen faktörler: 

Doğurganlık ve ölüm oranları, 

Göç hareketleri, 

Sağlık alanındaki ilerlemeler (Aşılama, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların 

bulunması) 

Beslenme imkânları, 

Eğitim seviyesinin durumu, 

Yaşam standartlarının yüksekliği (Gelir düzeyinin artması) 

Nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyi, 

Savaşların azalması, 
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Kadınların eğitim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması, 

Ülke sınırlarındaki değişmelerdir. 

 

183) MONARŞİ NEDİR?  

Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir 

başka adıdır. Seçim dışı yöntemler kullanılır. Bu hükümdar, Türkçede kral, 

imparator, şah, padişah, prens, emir, kağan, hakan gibi çeşitli adlar alabilir. 

 

184) DELİL NEDİR? 

Delil hukuki işlemlerde bir şeyi teyit etmeye yönelik kullanılan ipuçlarıdır. Bu 

ipuçları, karara varılırken hangi ispatların dikkate alınması veya hangilerinin dikkate 

alınmaması gerektiğini belirler. 

 

185) HIZLI NUFÜS ARTIŞININ OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR?  

Kişi başına düşen milli gelirde azalma meydana gelir. 

İnsan sayısının artması, bölgede iş bulma imkanını zorlaştırır. 

Nüfus artışının yaşanması, tüketimin artmasını etkiler. 

İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması daha zor hale gelir. 

Ülkedeki kalkınma hızı düşüşe geçer. 

İnsanların bilinçsizce hareket etme olasılığı artacağı için çevre kirliliği yaşanmaya 

başlar. 

Ülke genelinde tasarruf azalmaya başlar. 

Nüfus artışının başlanması insanların göç etmesine neden olur. 

Belediye hizmetlerinde aksamalar meydana gelir. 

Ülkede ihtiyaç daha fazla olacağından ihracat azalmaya başlar. 

Nüfusa bağlı yatırımlar artmaya başlar. 
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Nüfus sayısının artması konut sıkıntısını doğurur ve gecekonduların sayısı artmaya 

başlar. 

Tarım arazileri amacının dışında kullanılmaya başlanır. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar meydana gelmeye başlar. 

Nüfus artışının yaşanması hava kirliliğinin oluşmasına neden olur. 

Çarpık kentleşme sorunları başlar. 

Fabrika, sanayi ve park alanları daha fazla ihtiyaç dahilinde olacağı için orman sayısı 

azalmaya başlar. 

Artan nüfusu besleyebilmek için toprak kullanımında aşırılık meydana gelir bu da 

toprak erozyonunu hızlandırır. 

Ulusal gelirin büyük bir bölümü ülke nüfusuna harcanmak zorunda kalır ve bu da 

kalkınma hızının düşmesini etkiler. 

 

186) ŞEYH EDEBALİ'NİN "İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN" 

SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Devlet, toprakları içinde yaşayan insanları yaştırsa, onlara hoşgörülü davranırsa 

daha da güçlenir. Hoşgörünün olduğu yerde, insanın ve insanlığın yaşatıldığı yerde 

huzur ve güvenli bir ortam sağlanmış olur. İnsanlar devlete daha çok bağlanır ve 

devlette daha çok güçlenir. Devlet insanların sahip çıkması ile ayakta kalabilir. 

 

187) ÜLKE SINIRI NEDİR?  

Sınır veya hudut, hükümetler, devletler veya bir ülkenin idari olarak birbirinden 

bağımsız bölümleri gibi politik varlıkların coğrafî bitiş noktalarını ya da yasal yetki 

alanlarını tanımlayan bir terimdir. Bu yolla ülkeye giren ve ülkeden çıkan insan, 

hayvan, para ve mal devletin kontrolü altına alınır. 
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188) FRANSIZ DEVRİMİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli (1789-1799), Fransa'daki mutlak monarşinin 

devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara 

gitmeye zorlanmasıdır. Milliyetçilik akımını ve Yakınçağ'ı başlatmasıyla Avrupa ve 

Dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. 

 

189) AİLE KAVRAMINI AÇIKLAYINIZ. 

Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen sosyal bir yapı. En küçük olarak 

kabul edilen bir aile; baba, anne ve çocuktan oluşur. Çekirdek ailedeki çocukların 

evlenmesiyle de yeni bir çekirdek aile ortaya çıkar. ... Bunlar amcalar, dayılar, 

teyzeler, halalar, yeğenler ve evlilik bağıyla aileye katılmış kişilerdir. 

 

190) KANUNİ ESASİ NEDİR? 

Kanun-ı Esasi veya 1876 Anayasası, Kânûn-ı Esâsî çeviri olarak "temel kanun" ya 

da "anayasa" anlamına gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk ve son 

anayasasıdır. 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş, 1878'de II. Abdülhamid tarafından 

askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiştir. 

 

191) MAVİ VATAN NEDİR?  

Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz 

yetki alanlarını kapsayan doktrin.  

 

192) ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ NELERDİR? 

Kendini tanımak 

Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek 

Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek 
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Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek) 

Hoşgörülü ve önyargısız olmak, 

Eleştirilere karşı açık olmak, 

Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek.  

 

193) AVRUPA İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ NEDİR?  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 4 Kasım 1950'de İnsan Hakları Bildirisinde 

bulunan hakları topluca güvence altına almak için Avrupa Konseyi üyelerinin 

üzerinde anlaştıkları metindir. 

 

194) MİLLET OLMA BİLİNCİ NEDİR?  

 Millet olma bilinci aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların birlikteliklerini 

güçlendiren bir bilinçtir. Millet olma bilinci insanların sadece şu anda yaşadıkları an 

ile ilgili değildir. Millet olabilmek için ortak dil, kültür ve tarih olması gerekir. O 

yüzden sadece aynı toprakta yaşayan insanlar aynı millettir demek mümkün değildir.   

 

195) GÖÇ NEDİR?  

Ekolojide göç, bir türün üyelerinin farklı bir çevreye büyük ölçekli hareketidir. Göç, 

hayvanlarla sınırlı olmamakla birlikte birçok hareketli organizma türünün yaşam 

döngüsünün doğal bir davranışı ve bileşenidir, ancak en iyi bilinen tür hayvan 

göçüdür. 

 

196) GETTO NEDİR?  

Getto, bir kentin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümüne genel olarak verilen ad. 

Ortaçağda şehirlerde yabancılar gözlem altında ve hususi mahallerde yaşamak 

zorundaydılar. Yahudiler gibi gruplar kamusal haklardan mahrum olarak şehrin 
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periferisinde yaşıyordu. 

 

197) TARAFSIZLIK NEDİR?  

Tarafsızlık, genel anlamıyla taraf tutmama, yansız kalma, belirli bir zaman ve 

mekanda belirlenmiş tutum ve düşünceler arasında tercih yapmama halidir. 

Gündelik dilde, kararsızlık, çekimserlik, eylemsizlik, tepkisizlik gibi kelimelerin 

yerine de kullanılmaktadır. 

 

198) AT İZİ İT İZİNE KARIŞMIŞ SÖZÜNDEN NE ANLIYORSUN?  

Değerli ile değersizin, İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayıramayacak halde bir 

karışıklık meydana gelmek. 

 

199) TOPLUM DESTEKLİ POLİS NEDİR?  

Toplum destekli polisler halk içinde görev yapan devletin başvuru noktaları olarak 

kabul edilmektedir. Toplum destekli polisler halka hizmet götüren, onların talep ve 

önerileri ile dilek ve şikâyetlerini alarak ilgili birimlere veya kurumlara gönderen 

ana hizmet unsurlarıdır. 

 

200) TACİZ NEDİR? 

 Tedirgin etme, rahatsız etme. 

 

201) YENİ NESİL MEDYA NEDİR? 

 Dijital teknolojiyi kullanan medya türlerine verilen genel isimdir (örneğin 

sosyal medya ve internet kullanımı). “Eski medya”nın aksine anlık dijital 

paylaşımları içerir. 
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202) AVRUPA’DAKİ REFORM HAREKETLERİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Reform veya Yenilikçi Devrim 16. yüzyılda başlatılarak tüm Avrupa'yı etkilemiş ve 

Katolik Kilisesi'ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. Bu reform hareketi 

Hristiyanlığın yeni ve büyük üç mezhebinden Protestanlığın oluşmasını sağlamıştır. 

Reform hareketinin önderi Cermen kökenli teolog ve filozof Martin Luther'dir. 

 

203) İSTANBUL’U KİM FETHETTİ? 

29 Mayıs 1453 tarihinde, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı 

Devleti padişahı II. Mehmed komutasında feth edildi. 

 

204) HAK NEDİR? 

Kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir. 

 

205) SİBER ZORBALIK NEDİR?  

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da 

ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarıdır. 

 

206) EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARASINDAKİ FARK NEDİR? 

Eğitimde bilgi dâhil her türlü tecrübe üzerinde durulurken öğretim ise planlı 

programlı öğrenmeleri içerir. 

 

207) KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ NELERDİR? 

Dil, dil, gelenek görenek, sanat, dünya görüşü, tarih 

 

208) HENDEK OPERASYONLARI HAKKINDA BİLGİ VERİN? 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK mensuplarına karşı 
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ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli askerî operasyonlardır. 

 

209) ANTROPOLOJİ NEDİR? 

İnsan bilimi 

 

210) LİBERALİZM NEDİR? 

Bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi felsefe veya dünya görüşüdür. 

 

211) İRAN’DA DİN POLİSİ VAR MIDIR, ÜLKEMİZDE VAR MIDIR? 

İran’da din polisi,vardır. Görevleri arasında kadınların otomobil kullanmasını 

önlemek, örtünmelerini sağlamak, kamuya açık yerlerdeki eğlencelerle ilgili 

yasakları uygulamak ve bütün işyerlerinin namaz için günde beş vakit kapanıp 

kapanmadığını kontrol etmek de bulunuyor. Ama ülkemizde böyle yasalaşmış bir 

şey yoktur. 

 

212) BELEDİYECİLİK NEDİR? 

Temizlik, aydınlatma, su ve elektrik gibi ortak ihtiyaçlarını ve hizmetlerini yerine 

getirmesidir. 

 

213) YEŞİL HAT NEDİR? 

İki ülkeyi birbirinden ayıran ve askerden arındırılmış bölgeye verilen isimdir. 

 

214) BALTA LİMANI ANTLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 

Osmanlı Devleti'nin İngiltere ile İstanbul'un imzaladığı antlaşmadır. Antlaşma 1838 

yılında iktisadi ilişkilerin yoğunlaştığı dönemde Balta limanı semtinde 

imzalanmıştır.  
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215) TÜRK BAYRAĞI HANGİ SAVAŞTAN SONRA BUGÜNKÜ RENGİNİ 

ALDI? 

Bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece 

yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk 

bayrağının görüntüsü 1. Kosova Savaşı sonrası oluşmuştur. 

 

216) GÖÇMEN NEDİR? 

Kendi yurdunu bırakıp, başka bir ülkeye giden. 

Mevsime göre yer değiştiren(hayvanlarda) 

 

217) KURUM KÜLTÜRÜ NEDİR? 

Kurum çalışanları tarafından paylaşılan değerler, inançlar, beklentiler, normlar ve 

semboller bütünüdür. 

 

218) KAPİTALİZM NEDİR? LİBERALİZM NEDİR? 

Kapitalizm: üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla 

işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir.  

Liberalizm: bireysel özgürlük üzerine kurulan bir felsefe veya dünya görüşüdür. 

 

219) SİVİL TOPLUM NEDİR? 

Toplumun kamu işleriyle görevli olmayan bölümü. 

 

220) ÖZGÜRLÜK NEDİR? 

Dış etkiden bağımsız olarak kendi isteğine, düşüncesine göre karar vermesi durumu. 
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221) MOBBİNG NEDİR? 

Psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek.  

 

222) PENTATLON NEDİR? 

Eski Yunan’da koşu, uzun atlama, cirit atma, disk atma ve güreşi içine alan atletizm 

yarışması.Günümüzde uzun atlama, mızrak atma, 200 metre koşusu, disk atma ve 

1500 metre koşusu olmak üzere beş spor dalında yapılan atletizm yarışması. 

 

223) TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU NEDİR? 

36-42 kuzey 26-45 doğu meridyenleri arasındadır. 

 

224) VERGİ ÖDEVİ NEDİR? 

Kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre ödediği ücret. 

 

225) EN ÇOK SINIR ÖTESİ OPERASYON YAPTIĞIMIZ ÜLKE 

HANGİSİDİR? 

 

226) HİYERARŞİ NEDİR? 

Makamların, rütbelerin vb. önem sırası, astlık ve üstlük düzeni, aşama gözetilerek 

yapılan sınıflama. 

 

227) ENFLASYON NEDİR? 

Yaşam pahalılığı. 

 

228) DEVİLASYON NEDİR? 

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal 
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parasının dış satın alma gücünün, hükûmetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. 

Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri 

karşısında değer kaybettirilmesidir. 

 

229) ‘GÜÇ OLAN ÖLÜMDEN KAÇINMAK DEĞİL KÖTÜLÜKTEN 

KAÇMAKTIR.’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Ölümden kaçamayız hepimizin başına gelecek ama kötülük tercih meselesi o yüzden 

kaçmak ya da onu hayatımıza almak bizim elimizde. 

 

230) FETÖYÜ KİM DESTEKLİYOR? 

Ülkemiz üstünde bölücü faliyetler gösteren tüm terör örgütleri destekliyor. Dış 

güçler oalrak da desteği Amerikadır.  

 

231) KOMÜNİZM NEDİR? 

Ortaklaşa kullandığı toplum düzeni. 

 

232) ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞINI AÇIKLAYINIZ. 

Kişinin kendini durduramadığı istem dışı olan bir eylem. 

 

233) GRUP ÇALIŞMASI NEDİR? 

İki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek bir iş yapması. 

 

234) TÜZÜK NEDİR? 

Devlette bir işin nasıl yürütüleceğini gösteren, düzenleyen bakanlar kurulu kararı. 

 

235) ORMAN YANGINLARININ SEBEPLERİ NELERDİR? 
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  Güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması, yakılan ateşin söndürmeden 

bırakılması, sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması vb. terör faaliyetleri 

ile kasten yakılması. 

 

236) BASRA KÖRFEZİNE KIYISI OLAN ÜLKELER HANGİLERİDİR? 

İran'ın güneybatı sınırlarından Bender Abbas'a, Kuveyt'e, Suudi Arabistan'ın Kuveyt 

sınırlarından Khobar'a, Bahreyn'e, Katar'a (Doha'ya da kıyısı var.), Birleşik Arap 

Emirlikleri'ne, Umman'a ve Maskat'a kadar uzanmaktadır. 

 

237) MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.  

İtilaf Devletleri ve Osmanlı arasında gerçekleştirilen, Osmanlının savaş yenilgisi 

sonrasında imzalanan bir tür mutabakattır. Mondros Ateşkes Antlaşması da 

Osmanlı'ya karşı çok ağır şartlar içeren, Osmanlı'nın bölünüp parçalanmasına 

yönelik olan mutabakat olarak tarihe geçmiştir. 

 

238) ORGANİZE SUÇUN TANIMINI YAPINIZ ÖRNEK VERİNİZ. 

Maddi çıkar veya güç elde etmek üzere çeteleşmeyi ifade eder. Uyuşturucu, mali 

suçlar ile silah kaçakçılığı başta olmak üzere, yüksek kazanç sağlayan türden 

suçların genel adıdır.  

 

239) LİYAKAT VE SADAKAT NEDİR? 

Sadakat:İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk. 

Liyakat: Bir kimsenin iş verilmeye uygunluk durumu, kifayet. 

 

240) TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU HANGİ ALANDA ÇIKARILAN BİR 

KANUNDUR VE BU KANUNLA GETİRİLEN YENİLİKLER NELERDİR? 
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Öğretim Birliği Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih 

ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim 

kurumlarının Maarif Vekaleti'ne bağlanmasını öngören yasadır. 

 

241) KİMLER SİYASİ PARTİYE ÜYE OLAMAZ? 

Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum 

ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi 

niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile 

yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar. 

 

242) KİŞİLİK NEDİR? 

Kişinin kendine göre bir ayrılığı, belirgin bir özelliği olması durumu, kişinin 

özyapısına uygun kendine özgülüklerin tümü. 

 

243) FEMİNİZM NEDİR? 

Kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini öne 

süren ve bunu gerçekleştirmeye çalışan akım. 

 

244) KITA SAHANLIĞI NEDİR? 

Coğrafya Terimi 

Kıta sahanlığı, jeolojik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki 

uzantısıdır ve kıtanın bitip okyanusun başladığı kıtasal çizgiye kadardır. Kıta 

sahanlığı, kara platformu olarak da bilinir, bir kıtayı ya da kara parçasını çevreleyen 

görece sığ ve eğimli deniz tabanına verilen addır.  
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Hukuk Terimi 

Bir ülkenin kıyılarına bitişik olan –200 m. derinliğe ya da bu sınırın ötesindeki su 

derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya değin, 

karasularının dışında kalan denizaltı bölgelerinin deniz yatağı ve toprakaltı 

kesimlerinin tümü. 

 

245) EĞİTİM NEDİR? 

Toplum yaşamında yerimizi almak için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları 

edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme. 

 

246) DÜNYANIN YUVARLAK OLDUĞUNU SAVUNAN KİŞİ KİMDİR? 

SENCE DÜNYA DÜZ MÜDÜR? 

M.Ö 500lü yıllarda PİSAGOR savunmuştur. Ama düz değildir çünkü; düz olsaydı 

bir yere gittiğimizde dönerken aynı şeyleri görmezdik. 

 

247) HUKUK NEDİR? 

Birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar 

tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına 

genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve 

bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif 

bir bilimdir. 

Diğer bir tanımı ise toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş 

bulunan kuralların, yasaların bütünü. 

 

248) KAFATASI NEDİR? 
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Beynin yer aldığı, başın kemik bölümü. 

 

249)ENTEGRASYON NEDİR? 

Birleşme, bütünleşme. 

 

250) KADINA ŞİDDETİ AÇIKLAYINIZ. 

Kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziksel , psikolojik , acı veren her 

türlü eyleme denir. 

 

251) İÇ GÜVENLİK NEDİR ? 

İç güvenlik; ülke genelinde emniyet ve asayişin sağlanmasıdır. 

 

252) ASANSÖR DÜŞERKEN ZIPLARSAN NASIL ETKİ OLUR ? 

Düşerken zıplarsak düşme hissi azalır ve basınçta azalır. 

 

253) KENDİNİ TANITMANIN BAŞARIYA ETKİSİ ? 

İnsan öncelikle kendini tanımalıdır. yeteneknelerinin, kapasitesinin farkında 

olmalıdır. Kendini tanıyabilen birey tanıtma konusunda da sıkıntı yaşamaz. Doğru 

tanıtım yapmak dışarıdan gelecek başarılara kucak açmak demektir. Örneğin; bir iş 

başvurusu yaptık, mülakata çağrıldık yada görüşmeye. Bu esnada sizi tanımayan 

kişilere kendinizi tanıtmak oldukça önem arz eder. Kendinden emin olarak, doğru 

cümleler kurarak kendini tanıtmak başarıya elbet zemin oluşturacaktır. 
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254) PANDEMİ POLİSLERİ NASIL ETKİLEDİ ? 

Emniyet mensupları, sokaktaki denetimlerde önemli görevler üstlenerek, salgınla 

mücadelenin önemli unsurlarından biri oldu. Sokağa çıkma yasağından kaynaklı 

uzun süre mesai yaptılar. Pandemi döneminde getirilen bazı tedbir ve yasaklar 

dahilinde çalışarak zorlu bir dönemde görevlerini icra ettiler. 

 

255) BİREYİ KISITLAYAN DURUMLAR NELERİ ? 

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 

Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü 

yönetim 

Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olma durumu 

İlgilinin geçerli nedenlere dayanan talebi 

 

256) HAK EHLİYETİ NEDİR ? 

Bir kişinin haklara ve borçlara sahip olabilme ehliyetidir. Bütün gerçek ve tüzel 

kişiler, hak ehliyetine sahiptirler. Hukuk ve kanunlar dahilinde tüm insanların 

haklara ve borçlara sahip olma ehliyeti eşittir. Bu anlamda hak ehliyeti genellik ve 

eşitlik ilkeleri üzerinden kurulur. Hak ehliyeti kişiler doğumları itibarıyla hak 

ehliyetine sahip olmakla birlikte sağ doğmak şartı ile anne karnındaki cenin için de 

hak ehliyeti söz konusudur. Tüzel kişiler için hak ehliyetinin başlangıcı, kanuna göre 
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kuruluş işlemlerinin tamamlanması ile başlar.  

 

257) SOSYAL MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ? 

OLUMLU ETKİLERİ;  

İnterneti aktif ve yararlı bir şekilde kullanan çocuk kendini daha ayrıntılı tanıma ve 

kendini geliştirmeyi öğrenir. 

Bir sosyal ve dijital kimliğinin olması sosyal öz güvenini arttırmayı sağlayabilir. 

Sosyal çevresi ile geçirdiği sürekli iletişim hali gerçek hayatta da aidiyet hislerini 

geliştirmeyi sağlar. 

Kullandığı internet sayesinde okulda öğrendiği bilgiyi pekiştirebilir ve üzerinde 

araştırma yapabilir. 

Bir ideoloji ve dünya görüşüne sahip olabilir. 

OLUMSUZ ETKİLERİ ; 

Küçük yaştaki kullanıcıların kaldıramayacağı kadar sert eleştirilere maruz kalabilir. 

Siber zorbalığa maruz kalabilir. 

Art niyetleri kişilerin sözlü saldırısına uğrayabilir. 

Sözlü tacizlere neden olan platformlarda zaman geçirebilir. 

Yaşına uygun olmayan cinsel içeriklerle karşılaşabilir ve bu durum gelişme 

döneminde olan çocuğun psikolojik gelişimini aynı zamanda cinsel kimliğini 

zedeleyebilir. 
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Yaşına uygun olmayan ve kendine zarar verecek reklamlara denk gelebilir. 

Sosyal medya hesaplarını ele geçirebilir ve kişisel bilgilerini deşifre edebilir. 

Gereğinden fazla güvendiği kişilere paylaşmaması gereken bilgileri paylaşabilir. 

Uzun zaman sosyal medya ve internet kullanımı çocukların sosyal aktiviteler için 

geçireceği zamanı aldığından obezite gibi hareketsiz kaldığı süreç içerisinde 

yakalanabileceği hastalıklara yakalanmasına neden olabilir. 

 

258 ) ATATÜRK’ ÜN KATILDIĞI KONRELER 

Sırasıyla ; 

1. Erzurum Kongresi 

2. Sivas Kongresi 

3. Afyon kongresi 

4. Pozantı Kongresi 

 

259) ATATÜRK ‘ ÜN “CUMHURİYET SİZDEN AKLI HÜR , VİCDANI 

HÜR , İRFANI HÜR NESİLLER İSTER .” SÖZÜNÜ 15 TEMMUZLA 

İLİŞKİLENDİRİNİZ. 

 

260) SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞI HAKKINDA BİGİ VERİNİZ. 

Sizleri eş, dost, akraba üzerinden tanıtarak veya ilginizi çeken ürünleri piyasa altı 
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fiyat ile size satarak dolandıra bilirler. 

 

261) TEORİ NEDİR ? 

Bilimsel yöntem tarafından elde edilen ve gözlem ve deneyler aracılığla test edilen 

ve onaylanan sağlam bir temele sahip açıklamadır. 

 

262) ‘ CÜMLELER DOĞRUDUR SEN DOĞRU İSEN ,DOĞRULUK 

BULUNMAZ SEN EĞRİ İSEN’ YUNUS EMRENİN SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Dürüstlük ve hayatta attığımız her adımda doğruluğu esas almak kendimize 

duyduğumuz saygının bir göstergesi, gelecek nesillere bırakacağımız davranış 

mirasının değerinin bir ölçütü ve hayata kattıklarımızın bir yansımasıdır. İnsan 

doğru ise kimse onu eğip bükemez anlayışı vardır. 

 

263) DEMOKRASİ İLE YÖNETİLEN TOPLUMLARDA POLİSİN 

GÖREVLERİ NELERDİR ? 

Demokratik Polis, faaliyetlerini devletin ve halkın ihtiyaçlarına göre geliştirir ve 

uygular; acil ihtiyaç içerisinde olan toplum üyelerine yardım konusuna daha fazla 

önem verir. Polis, toplumun tümüne karşı duyarlı olmalı ve hizmetini derhal, eşit ve 

tarafsız olarak sunmaya çalışmalıdır. 
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264) TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AMACI VE HEDEFLERİ NEDİR ? 

Siyasal, dinsel ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef 

gruplara veya resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü 

şiddet içeren eylemler yaparak devleti zor duruma sokmaktır amaçları ve hedefleri. 

 

265) HÜMANİZM NEDİR ? 

İnsancıl , insan odaklı , insan merkezli anlamına gelmektedir. 

 

266) "AYAĞINI SICAK TUT BAŞINI SERİN, GÖĞSÜNÜ FERAH TUT 

DÜŞÜNME DERİN" SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

267) "ABANIN KADRİ YAĞMURDA BİLİNİR" SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Bir şeyin değeri ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman anlaşılır. 

 

268) TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANDA YÜZÜ OLMAZ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Hakkını vererek işini yapmayan ve işinin gereklerini yerine olması gerektiği şekilde 

getirmeyen kişi, o işten verimli bir sonuç elde edemez. 

 

269) BEYAZ YAKA VE MAVİ YAKA NEDİR ? 
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Beyaz yaka ofis çalışanını ifade ederken mavi yaka işçi kesimini ifade etmek için 

kullanılır. 

 

270) İNSAN HAKLARI NEDİR ? 

İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm 

insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. 

 

271) MİLLİYETÇİLİK NEDİR ? 

Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte 

çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci, diğer kuşaklara da yansıtmaya "milliyetçilik" 

denilir. 

 

272) KİŞİ DÜŞÜNCESİNİ İFADE ETMEKTE ZORLANAMAZ 

AÇIKLAYINIZ. 

"Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir." Her ne sebep ve amaçla olursa 

olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri 

sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. 

 

273) İSLAMAFOBİ NEDİR ? 

İslam dinine ya da Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin 

besleme anlamına gelir. 



 

 

   87 

 

 www.ankaraparkur.com     ankarapomemparkur      Ankara Parkur     Parkur Ankara 
 
                           HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ! 

 

274) İŞ DOYUMU NEDİR? İŞÇİNİN VERİMLİ İŞ SERGİLEMESİ İÇİN 

NELER YAPILABİLİR? 

İŞ DOYUMU; kişinin işinden ve işle ilgili olan faktörlerden aldığı hazzı ve 

mutluluğu açıklamaktadır. 

YAPILMASI GEREKENLER ; 

1. Verimli çalışma 

2. Mola saatleri oluşturma 

3. Hedef oluşturma 

4. Ödül 

 

275) İNSAN KAYNAKLARI NEDİR ? 

Aynı zamanda o kurum içerisinde insana dair yapılan çalışmaları ve bu çalışmaları 

yapan insanları da ifade eder. 

 

276) SOSYAL DEVLET NEDİR ? 

Ülke içerisindeki toplumun refah düzeyini minimum miktarın ötesine taşımış ve 

bunu görev edinmiş olan devlettir. Bir toplumdaki vatandaşların refahını istenilen 

noktaya çıkarmaktır. 

 



 

 

   88 

 

 www.ankaraparkur.com     ankarapomemparkur      Ankara Parkur     Parkur Ankara 
 
                           HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ! 

277) ANAYASANIN DEĞİŞMEZ MADDELERİ NELERDİR ? 

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir 

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet 

anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 

belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili 

Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî 

marşı “İstiklal Marşı dır . Başkenti Ankara'dır. 

Madde 4- İlk üç madde değiştirilemez , değiştirilmesi teklif edilemez. 

 

278) AĞILDA OĞLAK DOĞSA OVADA OTU BİTER SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

"Varlık sahnesine sürülen her canlının rızkına Allah kefildir. Hiçbir canlı yoktur ki, 

daha o dünyaya gelmeden rızkı yaratılmış olmasın. Var olan her canlı kendi rızkını 

yer" 

 

279) DEVLETİN TORAK BÜTÜNLÜĞÜ NEDİR. 

Bir devletin egemen güç olduğu sınırların korunması ve bölünmemesi ilkesine denir. 
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280) OHAL HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR ? 

Olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, 

ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi 

durumlarda başvurulan uygulamadır. 

 

281) ANAYASA MAHKEMESİNİN TEMEL İŞLEVİ NEDİR ? 

Anayasada güvence altına alınmış olan temel hak ve özgürlükleri korumaktır. 

 

282) YİV VE SET NEDİR ? 

YİV: Namlu içindeki oyuklara 

SET : Namlu içindeki çıkıntılara denir. 

 

283) VALİNİN GÖREVLERİ NELERDİR ? 

İdari amir olarak ilin idaresi ile ilgilenmek, 

Devlete bağlı müessese, işletme ve iş yerlerinin denetimlerini yapmak, 

Kolluk kuvvetlerine vereceği emir ve direktifler ile suç işlenmesini önleyip kamu 

düzen ve huzurunu sağlamak, 

Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin il içerisinde 

yerini gerekli olan durumlarda geçici ya da kalıcı olarak değiştirmek, 

İl özel idaresini denetlemek ve il halkının ortak ihtiyaçlarını gidermeye yönelik 
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çalışmalar yapmak, 

İl özel idaresinin bütçesini hazırlamak. 

 

284) CUMHURİYET NE ZAMAN KURULDU ? 

29 EKİM 1923 

 

285) SOSYAL MEDYANIN KULLANIM AMAÇLARINI BİREYSEL 

AÇIDAN DEĞERLENDİRİNİZ? 

Eğitim , eğlence iletişim ve gündemi takip etmek amaçları olarak sıralaya biliriz. 

 

286) KAMU HİZMETİ NEDİR? 

Devlet ya da diğer kamu tüzelkişileri tarafından ya da bunların gözetim ve 

denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da 

çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli 

hizmettir. 

 

287) HAYATTAKİ EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞIN NEDİR ? 

 

288) GÜNÜMÜZDE EN ÇOK ŞİDDETTEN ETKİLENEN KİMLERDİR? 

Kadınlar , çocuklar, yaşlılar ve hayvanlardır. 
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289) ŞAKİRT NEDİR ? 

Öğrenci , talebe , çırak anlamına gelir. Fetönün yapılanmasında kendi camiasına 

hitaben kullandığı kelimerden birisidir. 

 

290) YENİÇERİ OCAĞINI KİM KALDIRDI ? 

II.MAHMUT kaldırdı. 

 

291) TANZİMAT FERMANINI ANLATINIZ. 

Sultan Abdülmecitin fermanı ile gülhane parkında dahiliye nazırı Koca Mustafa 

Reşit Paşa tarafından 3 Kasım 1839 ilan edilmiştir. 

 

292) BAŞARIYA GİDEN YOLDA PLANLAMANIN ÖNEMİ ? 

Planlama verimli çalışmayı , zamanı iyi kullanmayı sağlar , Planlı olan kişiler 

başarılı olacağı için özgüven kazanır. Planlı olmak insanı motive eder. 

 

293) SULTANI ŞÜERA KİMDİR? GÜNÜMÜZDE KİMDİR ? 

SULTANI ŞÜERA : Şairlein sultanı demektir. 

Sultanı Şüera Baki dir. Günümüzde ise Necip Fazıl Kısakürek kabül edilir. 
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294) TEKKE EDEBİYATINDA KİMLERİ BEĞENİYORSUNUZ ? 

Yunus Emre 

Hacı Bektaş-ı Veli. 

 

295) ALEVİLİĞİN KAYNAĞI VAR MIDIR ? 

Alevilik, Ali ve On İki İmam'ın öğretilerini öğretmiş olduğu varsayılan Hacı Bektaş-

ı Veli'nin mistik Alevi İslami öğretilerini takip eden yerel bir İslami gelenektir. 

Sünnilik ve Onikicilik'ten farklı olarak Alevilerin bağlayıcı bir dini dogmaları yoktur 

ve öğretiler dede adı verilen dini bilgin tarafından aktarılır. 

 

296) VEFAİLİK NEDİR ? 

Ebu'l Vefa El-Bağdadi tarafından kurulan ve babailer isyanı sonrasında anadolu'da 

yaygınlaşan heterodoks tarikat. Osmanlı tarihine dair en önemli kroniklerden birinin 

yazarı olan aşıkpaşazade de vefai dervişi baba ilyas'ın soyundan gelir. 

 

297) ETNİK TERÖRİZM NEDİR ? 

Grubun davasını yüceltmek için yaptığı bilinçli şiddet hareketi olarak tanımlanabilir. 

 

298) TOPLUMSAL ALAN NEDİR ? 
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Toplumsal dizgeleri kapsayan ve geometrik nitelikleri bulunan bir bölge. 

 

299) ENGİZİSYON NEDİR? 

Ortaçağ da batı ülkelerinde, Katolikliğin katı inançlarına karşı gelenleri sapkın 

sayarak cezalandırmak için kurulan kilise mahkemesidir. 

 

300) KAZA NEDİR? 

Kaza, yanlışlıkla ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen, can ve mal kaybı veya 

zararına neden olan bir eylemdir. 

 

301) TEVEKKÜL NEDİR? 

Güvenmek, dayanabilmek veya işi bir başkasına havale etmek manalarını 

taşımaktadır. 

 

302) DAVRANIŞ NEDİR? 

Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her türlü 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor (bedensel-fiziksel) tepkilerin genel adıdır.  

 

303)YETKİ NEDİR? 

Bilgisi ve uzmanlığıyla bir işi yapmaya yeterli olma durumu. 
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Bir görevi, bir işi yasaların verdiği olanaklara göre, belli koşullarla yürütmeyi 

sağlayan hak. 

 

304) ‘BİR KÜTÜPHANE BİN HAPİSHANE KAPATIR.’ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Kitap okuyan insanlar daha bilinçli insanlar olacağından dolayı kötülüklerden uzak 

dururlar. Bu durumda insanların suç işleme ihtimalleri de aza inmiş olur. 

 

305)TERÖRİZM NEDİR? 

Topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümü. 

Siyasal bir amaca ulaşmak için terörü bir yöntem olarak kullanma. 

 

306) ZİMMET NEDİR? 

Zimmet, bir kamu görevlisinin görevi dolayısıyla kendisine devredilmiş olan veya 

koruma ya da gözetimi ile yükümlü olduğu şeyi mal edinmesidir. 

 

307) DEVRİM TERÖRİZMİ NEDİR? 

Devrimci terör veya terör iktidarı, 1793'ten 1795'e kadar olan Fransız Devrimi 

sırasında ortaya çıkan Terör Dönemi'nde karşı-devrimcilere karşı kullanılan 

kuvvetin kurumsallaştırılmış uygulamasını ifade eden terim. 
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308) YÖNETİŞİM NEDİR? 

Bir kurum ya da kuruluşta yönetimde tek kişinin değil demokratik bir yönetimle 

herkesin söz sahibi olmasıdır.  TDK’ye göre ise; Resmi ve özel kuruluşlarda idari, 

ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımını ifade etmektedir. 

 

309) ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKUNU AÇIKLAYINIZ. 

Özel hukuk, toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri (Bireyler) arasındaki 

ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve 

vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk 

alanıdır.  

 

310) TÜRKİYE’DE SUÇLULUK ORANININ ARTIŞ SEBEBİNİ 

ÖRNEKLLERLE AÇIKLAYINIZ. 

Suç oranlarını belirleyen iktisadi faktörler vardır.. Bu kapsamda işsizlik oranı, gelir 

dağılımı eşitsizliği, polis istihdamı, yoksulluk oranı ve devletlerin sosyal yardım 

programlarından yararlanıp yararlanmama durumları incelenmiştir. ÖRN; işsizlik 

sebebiyle hırsızlık yapmak. Suçun meydana gelmesinde etkili olduğu tartışılan 

sosyal ve demografik faktörlerde vardır. Bu kapsamda eğitim düzeyi, yaş ortalaması, 

nüfus yoğunluğu, göç ile gelmiş nüfusun oranı ve sağlık merkezlerinin 

ulaşılabilirliği incelenmiştir. ÖRN; eğitim düzeyi düşük olan bireyler suç işlemeye 

daha yatkındır. Cinayet, dolandırıcılık, cinsel istismar vb. Suçlara daha yatkındırlar. 
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311) KANUNDA YERİ OLMAYAN SUÇ VAR MIDIR? 

Yoktur. Bu duruma suçta kanunilik ilkesi adı verilmektedir. 

Suçta kanunilik ilkesi gereğince, hangi fillerin suç teşkil ettiğinin kanunda açıkça 

düzenlenmesi gerekir.Dolayısıyla, kanununun açıkça suç saymadığı bir fiilden 

dolayı kimseye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz.  

 

312)ŞİDDET NEDİR? 

Şiddet, bir kişi veya gruba yönelik; mağdurun bedensel bütünlüğüne, mallarına veya 

simgesel ve kültürel değerlerine zarar verecek şekildeki her türlü davranıştır. 

 

313) KAÇ TANE ATATÜRK İLKESİ VARDIR? 

6 tanedir. Bunlar;  

Cumhuriyetçilik 

Milliyetçilik 

Halkçılık 

Devletçilik 

Laiklik 

İnkılâpçılık 
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314) İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN UNSURLARI NELERDİR? 

Üç unsuru vardır. Bunlar;  

    1. Bilgi edinme ve düşünme özgürlüğü 

    2. Düşünce özgürlüğü  

    3. Düşünceyi ifade özgürlüğü 

 

315) OMBUSDAMAN NEDİR? 

Ombudsman, şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve bunlara 

her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişidir. 

 

316) POLİSİN VATANDAŞA YARDIMI NELERDİR? 

Polisten istenen yardım görevi genellikle hastalar, aranan adresler, barınacak yerler, 

yaralılar, sakatlar ve çocuklar üzerinde yorumlanmaktadır. 

 

317) ‘AKILLI İNSAN HATAYI KENDİNDE ARAR, ÇILGIN İNSAN SUÇU 

BAŞKASINA ATAR.’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 
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318) TRAFİK GÜVENLİĞİ NEDİR? 

Trafik güvenliği, trafikte ölüm veya ciddi biçimde yaralanmaları önlemek için 

kullanılan yöntem ve önlemlerdir.  

 

319) KADINA ŞİDDET ÜLKEMİZDE NEDEN AZALMIYOR? 

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de kadınların %92’si şiddet gördüğünü adli 

makamlara bildirmiyor. Kanunlar uygulanmıyor. Çok büyük yaptırımları 

olmadığından suç işlenmesinin önüne geçilemiyor.   

 

320) İLK KADIN BAKAN, ÖĞRETMEN, DOKTOR KİMDİR? 

İlk kadın bakan; Türkân Akyol . 

İlk kadın öğretmen; Fatma Refet Angın 

İlk kadın doktor; Safiye Ali 

 

321) DÜNYADA HANGİ AŞILAR VAR? 

Çiçek aşısı, 

Tüberküloz aşısı, 

Çocuk Felci aşısı,  

Kuduz aşısı,  
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Tetanoz aşısı, 

Veba-Kolera karma aşı,  

Veba-Kolera Tifüs Karma aşı, 

Difteri aşısı, 

Boğmaca aşısı vb. 

 

322) GENÇLİĞE HİTABENİN EN SONDAKİ SÖZÜ NEDİR?  

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal 

ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 

mevcuttur. 

 

323) İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN KULLANILDIĞI YERLER 

NERELERDİR?  

TBMM’ye karşı yapılan isyanlarda, 

Tekalif-i Milliye Emirleri esnasında, 

Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılmasında, 

Mustafa Kemal’e karşı düzenlenen İzmir suikastında kullanılmıştır. 

 

324) ANAYASAL YARGI NEDİR?  
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Anayasa yargısı dar anlamda, yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal olarak 

denetlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Geniş anlamda anayasa yargısı ise devlet 

işlemleri üzerinde gerçekleştirilen her türlü yargısal nitelikteki anayasa uygunluk 

denetimi olarak ifade edilmektedir. 

 

325) ÖRGÜT KÜLTÜRÜ NEDİR? 

Örgüt kültürü örgüt bireylerini bir arada tutan ortak değerlerdir. Örgüt kültürü 

tutumlar, davranışlar ve örgütün hafızasında toplanmış bilgilerin, inançların, 

anlayışların, değerlerin, normların toplamıdır. 

 

326) TANIK NEDİR? 

Herhangi bir olayı, durumu gören, bilen ya da onunla ilgili bilgisi bulunan kimse. 

Bir olayla ilgili olarak gördüğünü, bildiğini anlatan kimse. 

 

327) ‘HATİBİN MEZİYETİ DOĞRUYU SÖYLEMEKSE , YARGICIN 

MEZİYETİ DE GERÇEĞİ ARAŞTIRMAKTIR.’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Yargıcın vazifesi bağışlamak değil, herkesin hakkını doğru bir nizamla ölçüp 

hakkını vermektir. 

 

328) ‘ CAMBAZ İPTE, BALIK DİPTE OLUR.’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 
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İnsanın şahsi becerileri ve yetenekleri doğrultusunda iş yapmasını ve bilgisi 

olmadığı bir konuda kendini zorlamaması gerektiği olarak tanımlanmaktadır. 

 

329) ‘BATAKLIĞI KURUTMAK MI DAHA KOLAYDIR YOKSA 

SİNEKLERİ YOK ETMEK Mİ?’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.  

Sizi rahatsız eden sineklerden kurtulmanın tek yolu bataklığı kurutmaktır' derler. 

Bataklık kurutulursa sinek üremez, sizi rahatsız etmez. Yani terör bir bataklık gibi 

her gün sizi rahatsız edecek sonuçlar meydana getiriyorsa bu bataklığı meydana 

getiren sebepleri ortadan kaldırmak lazım.' 

 

330) BİREYİN TOPLUMDAKİ STATÜSÜ NEDİR? 

Toplumsal Statü, bireyin toplumda işgal ettiği konuma denir. Statü bireye toplum 

içinde hak ve sorumluluklar yükleyen mevkiidir. Bireyler toplum içerisinde aynı 

anda pek çok statüye sahip olabilirler. Mesela bir insan aynı anda öğretmen, abi, 

baba, futbol sever vb. olabilmektedir. Statü, toplumsal grupta belli bir konumun ya 

da belli bir mevkiinin öteki yerlere göre durumunu belirler. 

 

331) AHLAK VE HUKUK KURALLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR? 

Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir. Hukuk kurallarının yaptırımı ise maddidir. 

Yazılı olan yaptırımları  vardır fakat ahlak kurallarının yaptırımı yazılı değildir.   
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332) SAĞLIKLI BESLENME NASIL OLMALIDIR? 

Sağlıklı beslenme sürecinde alınan enerji miktarına dikkat edilmelidir. Öğünlerin sık 

ve az olmasına dikkat edilmelidir. Protein ve karbonhidrat oranlarına özen gösterilip 

taze meyve ve sebze tüketimine artırılmalıdır. Şeker ve tatlı tüketimi azaltılırken 

tahıl tüketiminde belirli bir denge oluşturulmalıdır. Sağlıklı beslenme sürecinde su 

ve sıvı tüketiminin önemi unutulmamalıdır.  

 

333) ‘FARKLILIĞIMIZ ZENGİNLİĞİMİZDİR.’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Farklılıklarımız hayata bakış açımızı geliştirir. Farklılıklar sayesinde insan bilim, 

sanat, kültür alanında gelişmiştir. Farklılıklar insanlar seçme özgürlüğü verir.  

Farklılıkların olmadığı bir toplumda insanlar tek fikir etrafında düşünür. Hayata 

bakış açıları sınırlıdır. Duygu, düşünce ve diğer bütün alanlarda gelişme 

kaydedemez.  Farklılıkların olmadığı bir toplumda insanlar tek fikir etrafında 

düşünür.  

 

334) TOPLUMSAL EŞİTLİK NEDİR? 

Toplumsal eşitlik, belirli bir toplum veya yalıtılmış bir grup içerisindeki tüm 

insanların belli açılardan aynı statüye sahip olmaları durumu. Toplumsal eşitlik, 

yasalar önünde eşit haklar (güvenlik, oy kullanma hakkı, konuşma ve toplanma 

özürlüğü, mülkiyet hakkı gibi) ve toplumsal mal ve hizmetlere eşit seviyede erişmeyi 

içerir. 
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335) EGEMENLİK NEDİR?  

Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma 

gücü ve hukuk yaratma kudretidir.  

 

336) TRAFİK EĞİTİMİNİN TRAFİK KURALLARI İÇİN ÖNEMİ NEDİR? 

Yolu kullananların davranışlarını yönlendiren anlayış ve bilgilerini geliştirmek,  

Trafik kazaları sonuçları ve nedenleri hakkındaki anlayış ve bilgilerini 

geliştirmek,  

Başkalarına saygı göstermek ve taşıt içinde güvenli seyahat etmek için gerekli 

hüner, anlayış ve bilgilerini geliştirmek yönünde yardımcı olur. 

 

337) YARGI BAĞIMSIZLIĞININ HUKUK DEVLETİ İLE İLİŞKİSİ 

NEDİR?  

Hukuk devleti; tüm faaliyet, işlem ve eylemleri hukuk kurallarına ve anayasal 

ilkelere uyan, kendisini bu kurallarla bağlı sayan devlet demektir. 

Hukuk devletinde, yürütme erkini elinde tutan hükümet üyeleri, hiçbir biçimde yargı 

temsilcilerini etkileyecek beyan ve davranışlarda bulunamaz. Hukuk devletinin en 

önemli unsurlarından biri de kuşkusuz yargı bağımsızlığıdır. Yargı bağımsız ve 

yargıç güvenceli olmalıdır ki, devletin yasama ve yürütme erklerinin hukuk dışı 

işlemlerini hukuk içine çekebilsin, hukuk içinde tutabilsin. 

Öte yandan yargı bağımsızlığı, yargı mensuplarına verilmiş bir imtiyaz değildir. 
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Yargı bağımsızlığı, bireyin doğru ve adil yargılanma hakkının teminatı olarak 

tanınmıştır. 

 

338) GÜVENLİ SOKAK NEDİR?  

Sadece yayalara ayrılmış sokaklardır. Bu sokaklar özellikle dükkanlar ile dolu olan 

geniş caddeler veya çocukların eğlenmesi için yapılmış çocuk sokakları olarak 

önümüze çıkmaktadır. Bu sokaklardan araba geçmez.  

 

339) 11 EYLÜL 2001 OLAYLARI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?  

11 Eylül saldırıları radikal İslamcı silahlı grup el-Kaide'nin 11 Eylül 2001 Salı sabahı 

Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı düzenlediği dört koordineli bir terör saldırısı 

dizisidir. 11 Eylül saldırıları, yaşandığı günden beri birçok komplo teorisine konu 

olmuştur. En öne çıkan teori, İkiz Kuleler ve 7 Dünya Ticaret Merkezi'nin 

yıkılmasının kontrollü bir yıkım olduğudur. Ancak hükûmet incelemeleri ve 

bağımsız araştırmaların çoğu bu teorileri reddetmiştir.  Kimi iddialara göre ise 11 

Eylül olayları Amerikan hükûmeti ve gizli servisleri tarafından uygulanan bir sahte 

bayrak operasyonu, Orta Doğu'ya ve Afganistan'a yönelik işgal faaliyetlerini 

meşrulaştırmak, ülke ve dünya kamuoyunun desteğini almak amacıyla düzenlenmiş 

senaryolardır. Bu teoriler, herhangi bir somut kanıta dayandırılmamıştır. 

 

 

340) DOĞRUDAN DEMOKRATİK YÖNETİM NEDİR?  
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Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı 

demokrasi türüdür. Siyasi kararların, çoğunluk esasına göre, yurttaşların oy çokluğu 

ile, doğrudan doğruya şehir halkı tarafından alındığı yönetim şekline, doğrudan 

doğruya demokrasi denir. 

 

341) ATATÜRK’ÜN MUASIR MEDENİYETLER SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Atatürk'ün "muasır medeniyetler" den kastı teknolojik, bilimsel, ekonomik ve 

sanatsal gelişmelerdir. Onun gösterdiği hedef kültürel, inançsal ve geleneksel 

değerlerimizi yitirmeden medenî olabilmektir. Bu medeniyet neredeyse "muasır 

medeniyet" orasıdır. Bugün ülkemiz hala gelişmekte olan ülkeler sınıfındadır ve 

bence gelişmiş bir ülke olabilmek için yapmamız gereken öncelikli şey dışa bağımlı 

olmaktan kurtulup üreten bir toplum olmaktır. Üretmekten kastım sadece ekonomik 

anlamda değildir. Her alanda üretici olmalıyız ve her konuda tarz sahibi bir ülke 

olabilmeliyiz. Bu noktaya geldiğimiz zaman muasır medeniyetler seviyesini sadece 

yakalamakla kalmayıp bu seviyeyi geçmiş oluruz. 

 

342) FELSEFE İLE DİN İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Din ve felsefe aslında birbiriyle sıkı bir ilişki içindedir. Hatta öyle ki felsefenin Antik 

Yunan’da, dini inançların eleştirilmesiyle başladığını kabul eden güçlü görüşler 

mevcuttur.  

  Felsefenin din eleştirisi olarak başladığını kabul eden bu anlayışa göre dini 

eleştirerek kendini var eden felsefe Orta Çağ’da din ile iç içe girmiş, dinsel inançları 

temellendirmek için kullanılmıştır. Günümüzde bu iki disiplinin yakın ilişkisinden 
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dinin temel kavramlarını ele alıp inceleyen, dinsel ilkeleri temellendirmeye çalışan 

din felsefesi adlı bir disiplin ortaya çıkmıştır. 

  Felsefe ile din arasında, yöneldikleri amaç bakımından bir benzerlik vardır. Her 

ikisi de varlık ve değer bakımından en temel olanı bulmaya çalışır. Evreni ve insanı 

anlama ve açıklama çabası içindedirler.  

  Felsefe ile din arasında kaynakları ve yöntemleri bakımından farklılıklar vardır. 

Dinde ortaya konan bilgiler vahiy yoluyla Tanrı elçileri vasıtasıyla iletilir. Felsefede 

ise doğrulara akıl ve akıl yürütme yoluyla ulaşılır. 

  Din kaynağı bakımından ilahi, felsefe ise insan ürünüdür. Yine din değişmeye 

kapalıdır. Kuşkuya yer yoktur. Temel kural ve emirlere iman gerekir. Felsefe ise akıl 

yürütmeye dayalıdır; soru sorar, şüphe eder, eleştiriye açıktır. bu sayede sürekli yeni 

bilgiler ortaya koyar ve değişir. 

 

343) VATANDAŞLIK NEDİR? 

Vatandaşlık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. 

Bir kişi ile bir devlet arasındaki hukuki bağdır. 

 

344) TANIKLIK NEDİR? 

Tanıklık, bir kimsenin geçmişte yaşanan bir olayla ilgili beş duyusuyla elde ettiği 

bilgi ve görgüyü “mahkeme huzurunda” anlatmasıdır. 

 



 

 

   107 

 

 www.ankaraparkur.com     ankarapomemparkur      Ankara Parkur     Parkur Ankara 
 
                           HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ! 

345) ŞEHİR VE KÖY ARASINDAKİ FARK NEDİR? 

Nüfusu 150-2000 arası olan yerler köy, nüfusu 20.000 ve üzeri olan yerler ise 

şehirdir. 

 

346) ‘PARA İYİ BİR UŞAKTIR AMA KÖTÜ BİR EFENDİDİR.’ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ.  

Dünya malını, varlık ve zenginliği doğru kullanmasını bilen her zaman kazançlı olur. 

İsterse onu doğru kullanarak kendine itaat ve yatırım aracı eder, isterse kölesi olarak 

onun getireceği zarar ve ziyanı yaşayarak ömrünü tüketir, kişiliğini kaybeder. 

 

347) KIBRIS BARIŞ HAREKATININ TARİHİ NEDİR? 

20 Temmuz 1974 

 

348) ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN TARİHİ NE ZAMANDIR?  

Deniz: 19 Şubat 1915 – 18 Mart 1915 

Kara: 25 Nisan 1915 – 9 Ocak 1916 

 

349) 3 MAYIS SİZE NE ANIMSATIYOR? 

3 Mayıs Türkçülük Günü 

Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal 
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Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan 

"Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane 

Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz 

Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki 

senelerde de devam eden toplantılar Türkçüler Günü adını almıştır. 

Irkçılık-Turancılık Davası, 7 Eylül 1944'te başlayan ve 29 Mart 1945'e kadar süren, 

Türk siyasetinde önde gelen 23 ismin Irkçılık-Turancılık suçlamasıyla yargılandığı 

sürecin adıdır. 

 

350) 29 MAYIS SİZE NE ANIMSATIYOR? 

29 Mayıs 1453 - Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Doğu 

Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu sona erdirdi. Birçok tarihçi için İstanbul'un Fethi, 

Orta Çağ'ın sonudur. 

 

351) OTOYOL KENARLARINDA MAKET POLİS ARAÇLARININ 

KONULMASINI DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ? BU KONU HAKKINDA 

NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

Uygulamayla trafikte sürücülerin dikkatlerinin üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor 

olması kazaların yoğun yaşandığı yerler başta olmak üzere kara yollarına 

yerleştirilen maket trafik polisleriyle sürücüler üzerindeki denetim hissi artırılıp ve 

trafik güvenliği üst düzeye taşınmış oluyor. 
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352) KİTAPSIZ YAŞAMAK KÖR, SAĞIR VE DİLSİZ YAŞAMAKTIR 

SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Kitap insanların bilgi edinmelerinde çok önemlidir. Dünyayı, hayatı ve diğer 

bilmediklerini kitaplardan öğrenirler.Bu nedenle kitapsız yaşamak bu bilgilerden 

eksik kalmak anlamına gelir. 

 

353) BİLGİSAYAR KORSANCILIĞI NEDİR? 

Bilgisayar korsanı (hacker) kişisel bilgisayarlara ya da çeşitli kurum ve kuruluşlara 

ait bilgisayarlara ve ağlara izinsiz olarak giriş yapan kişilerdir. 

 

354) POLİSİN VATANDAŞA KARŞI GÖREVİ NEDİR? 

Halkın ırz, can ve malının muhafazasını temin eder. Yardım istiyenlerle yardıma 

muhtaç olan çocuk, ve acizlere yardım eder. 

 

355) DEMOKRATİK OLMAK NE DEMEKTİR? 

Demokrasiye uygun olmak demektir. Bu bağlamda demokrasi, bir yönetim şekli 

olarak ifade edilmektedir. Demokrasi ile yönetilen bir toplumun tüm üyeleri, devlet 

politikasını şekillendirme konusunda eşit hakka sahiptir.  

 

356) YÖNETENLER NE İLE BAŞA GELİR? 
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Demokrasiyle yönetilen toplumlarda, milletvekilleri, muhtar, belediye başkanı, 

cumhurbaşkanı seçimle başa gelirken ; vali, kaymakam, müdürler ise atanarak başa 

gelirler. 

 

357) ÜLKEMİZ NE İLE YÖNETİLİR? 

Cumhuriyet rejimi ile yönetilir. 

 

358) İNGİLTERE’DE DEMOKRATİK BİR YAPI OLMASINA RAĞMEN 

ÜLKEMİZDEN FARKI NEDİR? 

İngiltere'nin yönetim biçimi anayasal monarşidir. Hiyerarşinin en üst basamağında 

aynı zamanda devlet başkanı olan kral veya kraliçe bulunur. Ancak günümüzde 

İngiltere kraliyet ailesinin varlığı semboliktir. Buradaki ana amaç yılladır süregelmiş 

olan geleneği devam ettirmektir.İngiltere'de yasama yetkisini elinde bulunduran asıl 

güç Parlamento’dur. Türkiye’de ise yasama yetkisi  Türk Milleti adına Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'nindir. 

 

359) SÖZEL ŞİDDETTEN NE ANLIYORSUNUZ? 

Küfür etme, hakaret, bağırma, aşağılama, yıkıcı eleştirilerde bulunma, alay etme gibi 

fiziksel olmayan darbeler. 

 

 360) HALKÇILIK İLKESİNİ AÇIKLAYINIZ? 
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Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin olamayacağı, bütün 

millet bireylerinin yasa önünde eşitliği esasına dayanır. Bu sebeple Atatürkçü 

düşüncenin halkçılık anlayışı, vatanı ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün kabul eden 

görüşten kaynaklanmaktadır.  

 

361) TOPLUMSAL DEĞİŞİM NEDİR? 

Bir toplumdaki toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir durumdan ya 

da varlık biçiminden başka durum ya da biçime geçişe "toplumsal değişme" denir. 

Toplumsal değişme nedeni insanlığın bilgi ve deneyim birikiminin artması olabildiği 

gibi, savaşlar veya doğal felaketlerden sonra yaşanan bir yıkım da olabilir. 

 

362) MİLLİ SİLAHLARIMIZI SAYINIZ. 

MPT-76 Milli Piyade Tüfeği 

VURAN 4X4. KNT 76 Milli dürbün ve Lazer İşaretleyici Keskin Nişancı Tüfeği. 

SARP. T122 (ÇNRA) Çok Namlulu Roketatar Sistemi.  

SOM-A Füzesi. SOM-B1 Füzesi. SOM-B2 Füzesi. SOM-J Füzesi.  

 

363) TERÖRLE MÜCADELE Mİ ETMELİYİZ MÜZAKERE Mİ ? 

Müzakere, birbirinden birtakım şeyler elde etmek isteyen kişilerin, kurumların, 

devletlerin, diğer tarafı ikna etmek ve etkilemek suretiyle, kendi istekleri gibi 

düşünmelerini ve taleplerini kabul etmelerini sağlamaya odaklanan bilgi ve hüner 
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sergiledikleri bir iletişim ve karar verme sürecidir. Terör örgütleri ile böyle bir 

durum söz konusu olamaz. Vatan toprağına göz diken hainler ile mücadele etmek bu 

vatanın her evladının toprağına borcudur.  

 

364) İLETİŞİM NEDİR? 

İletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı 

ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.  

 

365) MEŞRUİYET NEDİR? DEMOKRASİ İLE MEŞRUİYET NASIL 

SAĞLANIR ? 

Hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından 

kısıtlandığı yönetim biçimi. Monarşik bir devlet başkanının anlamı, millî marş veya 

bayrakta olduğu gibi, halkın siyasal birliğinin canlanması ve temsilidir. Demokratik 

bir monarşinin birinci şartı, kralın siyasette aktif bir rol oynamaktan çekilmeyi 

kabullenmiş olmasıdır. Bu istikrarı sağlayacaktır. 

 

366) MAVİ VATAN NEDİR? 

Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz 

yetki alanlarını kapsayan doktrin.  

 

367) ARPA EKEN BUĞDAY BİÇMEZ ATASÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 
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Kötü davranışın karşılığı da kötü olur. 

 

368)TIBBİ LABORATUVAR AÇMAK İSTEYEN BİRİNE VEYA BİR 

KURUMA DEVLET DESTEK VERMELİ Mİ VERMEMELİ Mİ ? 

Destek verilmeli. Fakat bu laboratuvarı açmak isteyen kişiler hakkında detaylı bir 

araştırma yapılmalı. Tıbbi anlamda ilerleme kaydetmek ülkenin  refah seviyesi için 

önemli bir etkendir. bu sebebple izin verilmeli ancak kötü amaçlar için de 

kullanılabilecek bir ortam olduğuna dikkat edilmelidir. Açıldıktan sonra sık sık 

kontrol denetimi yapılmalıdır.  

 

369) KİŞİSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? 

KİŞİSEL GELİŞİM HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.  

Kişisel gelişim, rutinden farklı olarak kişinin bilinçli olarak yaptığı, kendisini daha 

iyiye götürmek için gerçekleştirdiği pozitif çabalanın sonucu gerçekleşen değişimdir.  

Biyolojik Faktörler, Öğrenme Faktörleri, Bilişsel(zihinsel)  Etkiler, Aile Etkileri, 

Çevresel Etkiler olarak farklı gruplarda incelenebilirler. 

 

370) GÜVENLİ MAHALLE NEDİR? 

Güvenli olan Mahallelerde Hırsızlık, cinayet, soygunculuk gibi olaylar oldukça azdır 

veya güvenliği güvenlik mensuplarınca sağlanıyordur. Mahalle sakinleri huzurludur. 
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371. KİŞİSEL LABORATUVARLARDA BİLİM ÜRETEN BİRİSİNE 

DEVLET MÜDAHALESİ GEREKİR Mİ? 

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre gerekir. özel tüzel kişilere ait 

laboratuvarlarda bu yönetmelikte yer alır.  

 

372) BİONTECH AŞISINI KİM BULMUŞTUR? AŞI HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCELERİNİZİ ANLATINIZ. 

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci. 

 

373) DÜŞÜNCE VE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DEMOKRASİ AÇISINDAN 

ÖNEMİ NEDİR?  

Demokrasi, kısaca halkın yönetimdeki egemenliği demektir. Eğer halk 

düşüncelerinde özgür değilse bu kavramın bir anlamı kalmaz. 

 

374) KENDİNİ PEK SEVEN ASLINDA HİÇ SEVMİYORDUR SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Kendini çok seven bir kişi bencil ve kibirlidir.Bu kişiler toplum tarafından pek 

sevilmez. Bu da o kişinin toplumdan soyutlanmasına sebep olabilir. 

 

375) 50 TL ARKASINDA KİM VARDIR? 
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Fatma Aliye. Mecellenin yazarı Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı olan Fatma Aliye 

Topuz da babası gibi bir yazardır. 

 

376) ATATÜRK’ÜN ‘’MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR HİZMET ETME 

VARDIR’’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Bu sözün devamı da ‘bu millete hizmet eden onun efendisi olur’ şeklinde devam 

eder. Bu söz devletçilik ve halkçılık ilkelerinin gereğidir. Devletin halk için var 

olması, siyasi ve sosyal tüm çalışmalarında halkın menfaatini, yararını gözetmesi, 

halkın haklarını savunmasıdır. 

 

377) SOSYOLOJİ NEDİR? 

Sosyoloji, toplum bilimini ve insanların sosyal hayattaki etkileşimlerini inceleyen 

bir bilim dalıdır. Sosyoloji, toplumların tarihsel süreç içinde nasıl değişimlere 

uğradığını inceler. İnsan ve toplum arasındaki ilişkileri anlamlandırmaya ve 

çözümlemeye çalışır. Sosyoloji, herkesin ortak olarak kabul ettiği düşünceleri 

benimseyen bir bilim dalı değildir.  

 

378) EMİLE DURKHEİM KİMDİR? 

Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır. 

 

379) YENİLENEBİLİRLİK VE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR? 



 

 

   116 

 

 www.ankaraparkur.com     ankarapomemparkur      Ankara Parkur     Parkur Ankara 
 
                           HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ! 

Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını karşılamada gelecek kuşakların 

ihtiyaçlarının da gözetilerek giderilmesi düşüncesine dayanır. Sürdürülebilir 

kaynaklar direkt olarak kaynakların yenilenebilir olması ile ilgilidir. Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları: Güneş Enerjisi. Rüzgar Enerjisi. Biyokütle Enerjisi. Jeotermal 

Enerji. Hidroelektrik Enerji. Hidrojen Enerjisi. Dalga Enerjisi. Dünyada geri 

dönüştürülebilir atıklar ise; hava, su, kömür, petrol, doğal gaz ve minerallerden sonra 

yedinci doğal kaynak olarak kabul ediliyor. 

 

380) İKİ DÜŞÜN BİR KONUŞ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Çok konuşan, gereksiz, yanlış sözler söyler. Karşındaki iki,on, yüz söylerse sen bir 

söyle. Yerinde cevap verebilmen için de hemen atılamaman,söylenenleri uzun uzun 

dinlemen gerektir. 

 

381) ULUSLARARASI İLİŞKİ NEDİR? 

Uluslararası ilişkiler, siyaset biliminin bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki 

aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen 

devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükûmetler arası örgütler, çok 

uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini 

inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir. 

 

382) HEİSENBERG KİMDİR? 

Alman fizikçi. Kendi ismiyle anılan Belirsizlik İlkesi'ni buldu. Atom yapısı bilgisine 
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katkılarından dolayı 1932 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.  

 

383) BAĞIMSIZ TÜRK DEVLETLERİNİ SAYINIZ. 

Türkiye Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Azerbaycan Türk 

Cumhuriyeti. Kazakistan Cumhuriyeti. Kırgızistan Cumhuriyeti. Özbekistan 

Cumhuriyeti. Türkmenistan Cumhuriyeti.  

 

384) SPOR MÜSABAKALARININ TOPLUMSAL FAYDALARI 

NELERDİR? 

Spor toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar. Spor; ulusal ruhun 

güçlendirilmesi, aile bağlarının güçlenmesi, yaşlıları kabul, toplumsal normlara 

uyma, disipline olma vb. sosyal ve toplumsal davranışların gelişmesinde de olumlu 

etkileri vardır.  

 

385) PARA GÜZEL BİR EĞİTİCİDİR İNSANI UŞAĞI YAPAR SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Paraya fazla ilgi duymak, onu bir araç olarak değil amaç olarak görmek insanı 

paragöz yapar ve bu sebepten insan yaptığı her işten para bekler olur. 

 

386) SOKAK HAYVANLARI VE SAHİPLİ HAYVANLAR HAKKINDA NE 

DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 
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387) KİŞİSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? 

Biyolojik Faktörler, Öğrenme Faktörleri, Bilişsel(zihinsel)  Etkiler, Aile Etkileri, 

Çevresel Etkiler olarak farklı gruplarda incelenebilirler.  

 

388) KİŞİNİN ÖZEL HAYATI NEDİR VE NELERİ KAPSAR? 

TDK tarafından “kişilerin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren 

tutum ve davranışı” olarak tanımlanmıştır. Kişinin kendine özgü yaşayışı, görüntüsü, 

sesi, kişisel verileri, konutu, yaşama tarzı, aile hayatı, cinsel hayatı, özel hayat olarak 

nitelendirilmektedir.  

 

389) SOSYAL SERMAYE NEDİR? 

Gerçekte veya uygulanmada karşılıklı tanışıklık ve tanımaya dayalı olarak az ya da 

çok kurumsallaşmış, uzun ömürlü iletişim ağına sahip olması nedeniyle, bir bireyin 

veya bir grubun haklı olarak hissesine düşen kaynakların bir toplamıdır" 

 

390) SİBER SALDIRI NEDİR? 

Bir cyber attack (siber saldırı) hedefleyen herhangi saldırgan bir manevra bilgisayar 

bilgi sistemleri , bilgisayar ağları , altyapılara veya kişisel bilgisayar aygıtları.  

Saldırgan, yetkisiz olarak, potansiyel olarak kötü niyetli olarak verilere, işlevlere 

veya sistemin diğer kısıtlı alanlarına erişmeye çalışan bir kişi veya işlemdir. 
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391) KENT NEDİR? 

Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da hizmet alanında çalışan, tarımsal etkinliklerin 

olmadığı yerleşim alanı. 

 

392) TOMA NEDİR? 

TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı), güvenlik güçlerinin gereksinimlerini 

karşılamak için pek çok firma tarafından üretilen zırhlı bir su topudur. 

 

393) PROVAKASYON NEDİR? 

Provakasyon, bir kişiyi veya grubu kışkırtarak eylemi saptırmayı amaçlamaktır. 

Bunu uygulayan kişilere provokatör denir. Barışçıl bir protesto veya gösteri, sendika, 

siyasi parti veya şirket gibi herhangi bir grubu hedef alabilirler.  

 

394) TOPLUM NEDİR? 

tarihsel gelişme içinde, aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve ortak bir 

uygarlığı olan, yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için 

işbirliği yapan insanların tümü. 

 

395) ORGANİZE SUÇ NEDİR? 
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Maddi çıkar veya güç elde etmek üzere çeteleşmeyi ifade eder. Ulusal ve uluslararası 

bağlantılı, belli bir teşkilatlanmaya giderek gerçekleştirilen özellikle uyuşturucu ve 

psikotrop maddeler, mali suçlar ile silah kaçakçılığı başta olmak üzere, yüksek 

kazanç sağlayan türden suçların genel adıdır. 

 

396) TOPLUMSAL PRESTİJ NEDİR? 

Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük 

sağlayan duruma denir. Kısaca bireyin statülerine toplumun verdiği değere prestij 

denir. Prestij kavramı toplumdan topluma ve aynı toplumda zaman içerisinde 

değişen dinamik bir kavramdır.  

 

397) RÖNESANS NEDİR? 

Kendine gelme ve eski canlılığını, biçimini yeniden kazanma, daha iyi bir duruma 

gelişme. 

Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak bilinir. 15 - 16. yüzyıl 

İtalya’sında batı ile klasik antikite (Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesi) 

arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik 

Yunan filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel 

düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın 

bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin 

yaşandığı dönemdir.  
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398) OLİGARŞİK YÖNETİM VE TEOGRATİK YÖNETİM NEDİR? 

Oligarşi siyasal gücün birkaç kişiden oluşan küçük bir grubun elinde bulunduğu 

yönetim biçimi. Teokrasi ise dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için 

kullanılan terim.  

 

399) VAKIF NEDİR? 

Gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin, belirli bir mülk ve hakla belirli ve sürekli bir 

amaca tahsis edilmesi ile oluşan müessesedir. 

 

400) DİVANI LÜGATİ TÜRK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ? 

Divân-ı Lügati’t-Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat’ta 1072-1074 yılları 

arasında yazılan Türkçe-Arapça sözlüktür. 

 

401) E- POSTA NEDİR? 

İki veya daha fazla kişi arasındaki dijital bir iletidir. Biraz açmak gerekirse, bir ağ 

üzerinden belirli bir kişiye veya bir grup kişiye gönderilen; metin, dosya, resim ve 

diğer ekleri içerebilen bir mesajdır. 

 

402) BİLİŞİM NEDİR? 

Bilişim, her tür mekanik hesap ve bilgi işlevini inceleme ve 
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bilgiyi elektronik ortamda makineler aracılığı ile düzenli biçimde işleme bilimidir.  

 

403) DANIŞAN DAĞI AŞMIŞ, DANIŞMAYAN DÜZ YOLDA ŞAŞMIŞ 

SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Bir insanın her şeyi bilmesi imkansızdır. Bilmediği veya eksik bilgisi olan konuları 

bilen kişilere danışan kişi, işini başarıyla sonuçlandırır. Bilmediği konuları kimseye 

sormadan işini görmeye çalışan kişi ise, çeşitli güçlüklerle uğraşmak zorunda kalır. 

 

404) ‘AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT’ ATASÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ 

"Kişi her zaman için sermayesi kadar iş yapmalıdır. Gücü nispetinde iş yapmalı ve 

gücünün üzerindeki işlere kalkışmamalıdır. Genellikle ekonomik anlamda 

kullanılan "ayağını yorganına göre uzat" atasözü "öğüt" niteliğinde bir kelimedir. 

 

405) ÖFKELİ OLDUĞUN ANLARDA ÖFKE KONTROLÜNÜ NASIL 

SAĞLARSIN VE NELER YAPARSIN? 

Derin nefes alır ve sakinleşmeye çalışırım. 

 

406) TÜZEL KİŞİ NEDİR? 

Birçok kişinin ya da mal varlığının belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek 

oluşturduğu herhangi bir resmi topluluğu (devlet, şirket, dernek, vakıf, okul) tek bir 

kişi olarak kabul etmek adına kullanılır. 
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407) LİYAKAT NEDİR? 

Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim. 

 

408) YÜZ KIZARTICI SUÇLAR NELERDİR? 

Hırsızlık suçu 

Dolandırıcılık suçu 

Güveni kötüye kullanma suçu 

Görevi kötüye kullanma suçu 

Rüşvet suçu 

İrtikap suçu 

Zimmet suçu 

Özel belgede sahtecilik suçu 

Resmi evrakta sahtecilik suçu 

Parada sahtecilik suçu 

Kıymetli damgada sahtecilik suçu 

Mühürde sahtecilik suçu 

Hileli iflas suçu 

 

409) CİNSİYETÇİLİK NEDİR? 
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Cinsiyetçilik, biyolojik veya toplumsal cinseyete karşı yapılan önyargı ve 

ayrımcılıktır. Cinsel ayrımcılık, insanların diğer insanlar hakkındaki yargıları, 

kişisel değerlerden çok cinsiyete dayandığında ortaya çıkan ve kimi zaman nefret 

içeren çatışmalı durumdur. 

 

410) ÖRF VE ADETLERİN HUKUKA ETKİLERİNİ AÇIKLAYINIZ.  

Yetkili bir otoritenin iradesi olmaksızın kendiliğinden oluşan ve uygulanabilme 

gücüne ulaşan kurallardan oluşan hukukun kaynaklarından birisidir. Örf ve adet 

hukuku olma niteliĞini kazanmış olan kurallar yazılı hukukun yanında ve onunla 

birlikte hukuksal ilişkiler alanında uygulama olanağı bulurlar. 

 

Başlangıçta toplumda az sayıda kişi arasında uygulanan bir davranış biçimi, zamanla 

yayılıp uygulama alanı genişler ve toplumsal yaşama yansır. Önceleri belirli bir 

iradeye dayanmayan bu davranışlar, kişiler arasında bilinçli bir seçiş biçimini alır ve 

böylece örf ve adet hukukunu oluşturur. Yani, bu hukuk, yasa hükümlerinden farklı 

olarak bir makam ya da kurulun iradesine dayanmaz, halkın genel inanç ve 

uygulamasından doğar. 

Örf ve adet hukuku yazılı olmamasına rağmen, kanunlarda kendisine yer verilmiştir. 

Hakimler eğer kanunun ilgili maddesinde bir boşluk söz konusuysa takdir yetkilerine 

bağlı olarak o boşluğu örf ve adet hukukuna göre doldurabilirler. tabi bu sadece 

kanunun izin verdiği ölçüde olabilir 

 

411) KAPİTÜLASYON NEDİR? 
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Ayrıcalık anlamına gelen kapitülasyon; sadece ekonomik ayrıcalıkları 

kapsamamakta, idari ve eğitim alanını da kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nde 

görülen kapitülasyonlar arasında din özgürlüğü, vergi muafiyeti, kendi okullarını 

açabilme ve seyahat edebilme özgürlüğü gibi ayrıcalıklar vardır. Kapitülasyonların 

bir ülkenin yabancılarına ayrıcalık olarak verilmesinden ötürü ülkenin kendi 

vatandaşları açısından kötü olarak yorumlanmıştır. 

 

412) MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAMIZDAKİ AMACIMIZ NEDİR? 

Toplumların gelimesi, devlet hâline gelmesi ve yetersiz kaynakların paylaımında 

rekabetin yaşanmasıyla birlikte, devletlerin birbirlerine karşı kullanmak üzere 

oluşturduu çeşitli yapı ve tehditlere karşı koymak üzere oluan tehdidin özelliğine 

göre önlem alma gereği kendiliğinden ortaya çıkmıştır. 

 

413) MAGNA CARTA NEDİR? 

Magna Carta, 1215 yılında imzalanmıştır. Magna Carta, bir İngiliz belgesidir. Bu 

belge ile İngiltere kralının, yetkilerinin birkaçından feragat etmesi istenmiştir. 

Belgede, yasalara uygun davranması ve hukukun arzu ve isteklerinden daha üstün 

olduğunu kabul etmesi zorunlu kılınmıştır. İngiltere tarihinde kralın yetkileri ilk kez 

kısıtlamış olup ve derebeylere bazı haklar tanımıştır. Magna Carta, günümüzdeki 

anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihsel sürecin en önemli basamaklarından 

birini oluşturmaktadır. 
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414) EMİR NEDİR? 

Buyruk. Emir kavramını üstünlük yetki ve kudretini haiz bir merci(amir) tarafından 

belirli bir hareketin yapılması veya yapılmaması maksadıyla, ast(memur) 

durumunda bulunan kimseye yönelmiş ve açıklanmış bir irade beyanı olarak 

tanımlayabiliriz. 

 

415) İNTEGRAL NEDİR? 

Parçalardan oluşmuş bütün. 

 

416) STRES NEDİR?  

Stres, vücudun bir takım olumsuz olaylardan etkilenmesi, bunlara fiziksel ve 

psikolojik tepkiler göstermesidir. Yani bunu şöyle düşünebiliriz; stresli bir direnç ve 

vücudumuza karşı direnç gösteren bir mekanizma olarak düşünebiliriz. Bu nedenle 

bizleri olumsuz ve önemli zamanlarda etkiler. 

 

417) KAMUSALLAŞMA NEDİR? 

Kamusallaşma kelimesinin sözlük anlamı; (nesne almayan fiil) – Değerli duruma 

gelmek. 

 

418) KÜLTÜR NEDİR? 
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Kültür, insanoğlunun maddi ve manevi olarak ürettiği, yarattığı herşey: Geleneleri, 

görenekleri, dili, dini, edebiyatı, giyimi, mimarisi, yemekleri vs. 

 

419) İDARİ VESAYET NEDİR? 

İdarede denetimi, üstün astı denetlemesi anlamına gelmektedir. Özellikle yerel 

yönetimlerin merkezi otorite tarafından denetlenmesi olarak adlandırılmaktadır. 

Yalnızca merkezi otoritenin yerel yönetimleri denetlemesi değil, idare hukuku ve 

anayasal kurallar çerçevesinde üstün astı denetlemesi de idari vesayet ilişkisi olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

420) ÖN YARGILARDAN ARINDIRILMIŞ İNSAN NE DEMEK? 

Sezgisel ve betimlenmiş gözlüklerini bir kenara koyup, hayata sadece belli bir 

persfektiften bakmayı kabul etmeyen insandır. mantığının ona kazandırdıklarını 

bilen ve her duruma şeffaf şekilde yaklaşandır. 

 

421) MİLLİ TAKIMIMIZIN AVRUPA ŞAMPİYONASINDAKİ RAKİBİ 

KİMDİR?  

EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Şampiyona, 

2020 yılının 60'ncı yıldönümü olması nedeniyle özel bir formatta yapılacak. 

Türkiye'de bu turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. A 

Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. 
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422) VALİNİN GÖREVLERİ NELERDİR? 

İl Bütçesini Hazırlamak 

İl Özel İdaresini Denetlemek 

Jandarma ve Polisin Görev Yerlerini Değiştirmek 

Kamu Düzenini Sağlamak 

Devlete Bağlı Olan Kurumların Denetimini Yapmak 

 

423) MODERN KENTLEŞMELERDE VE BÜYÜKŞEHİRLERDE 

POLİSLİK HİZMETİNİN TEKNOLOJİK YÖNDEN ETKİLERİ 

NELERDİR? 

Artık günümüzde vatandaşların hayat kalitesini arttırmak amacı ile polislerin 

kendilerini topluma daha fazla hizmet etme baskısı altında hissetmesi polisler 

açısından hizmet kalitesini ve etkinliğini arttırma bağlamında çok önemli bir 

gereklilik halini almıştır. Bu nedenle kent yönetiminde bulunan ve karar verici 

polislerin vatandaşlar açısından onlarında kabul edebileceği güvenlik stratejilerini 

ortaya koymaları beklenmektedir. Günümüzde polis sosyal kontrolü sağlamak için 

kapalı devre televizyon teknolojileri ve gizli servis metotlarını kullanmaya 

başlamıştır. Diğer yandan vatandaşlar da kendi sübjektif güvenlik hislerini 

yükseltmek için yine polis otoriteleri veya giderek büyüyen özel güvenlik hizmetleri 

alanlarından öğrendikleri uygun teknolojik ve davranışsal stratejileri 

uygulamaktadırlar; Güvenlik kilitleri, alarm sistemleri ve pencere ızgaraları özel 

hayatın güvenliği için temel güvenlik araçları olarak kabul edilmektedir. 

Suç ve sapma ile ilgili değişik yaklaşımlar ve açıklamalar getirildiği gibi bunun 

yanında suça tepki ile ilgilide yaklaşımlar bulunmaktadır. Ne yazık ki suç önleme 

stratejileri üzerine yapılan tartışmaların çoğu, çoğunlukla suç göstergeleri üzerine 
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yoğunlaşmaktadır (suç, suçlular üzerinde ve sosyal sapmanın kontrolü ile suçlular 

için uygun yaptırımların uygulanması gibi) 

 

424) ETİK NEDİR? 

Etik insani değerleri konu edinir ve bu sebeple insana dair tüm yargılarla ve 

doğrularla ilgilenir. Evrensel bir ifade olan bu terim; İyi, kötü, doğru, yanlış, adalet, 

suç, değer, erdem, vicdan, gibi kavramları temel alır. 

 

425) BEKÇİ VE GÖREVİ NEDİR? 

Bekçi, geceleri bir alan ya da bölgenin güvenliğini sağlamak ile görevli olan kişidir. 

Özel durumlar dışında akşam 10 ile sabah 6 saatlerinde görev yapan bekçiler, silah 

taşımak ve gerekli durumlarda kullanmak gibi yetkilere sahiptir. 

Uyuşturucu madde satıcılarını tespit etmek ve yakalamak, 

Yasa dışı bahis ya da kumar oynayan ve oynatanları tespit edip yakalamak, 

Halkın huzurunu bozan ve çevreyi rahatsız eden kişileri tespit etmek ve gerekli 

görüldüğü takdirde polisler tarafından gözaltına alınmalarını sağlamak. 

 

426) BİLİM SINIR TANIMAZ EVRENSELDİR SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Bilimin sadece bir şeye ait ve bağlı olmadığıni evrensel bir görüş olduğunu ifade 

eder. 
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427) TOPLUMU OLUŞTURAN ÜÇ ÖĞE SAYINIZ. 

Dil,düşünce ve kültür. 

 

428) ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ NEDİR? 

1982 Anayasası’nın 11. maddesine göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 

yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel 

hukuk kurallarıdır. / Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Buna göre, “anayasanın 

üstünlüğü”, en başta yasaların Anayasa’ya aykırı olmaması gerektiğini ifade eder.  

 

429) TOPLUM BİLİMİ NEDİR? 

Sosyal olayları inceler. toplumların kuruluş, yükseliş ve çöküşü ile toplumların kendi 

aralarındaki münasebetleri ve kendi içindeki insan ilişkilerinin yasalarını inceleyen 

bilim. 

 

430) EKONOMİK İKTİDARSIZLIK NEDİR? 

 

Ekonomik istikrarsızlık, bir ekonomide toplam arzla talep, yatırımla tasarruf, 

ihracatla ithalat, vergi ile kamu harcamaları gibi makro ekonomik büyüklerin 

dengede olmadığı bir durumu yansıtmaktadır. 

  

431) KASITLI SUÇ NEDİR? 
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Suçun bilerek işlenmesi, kişinin işlemiş olduğu suçun kanunla cezalandırılması ve 

bunun hukuki sonuçlarının farkında olması demektir. 

 

432) TELEFONU KİM İCAT ETTİ?  

Alexander Graham Bell. 

 

433) ÜLKEMİZİN YÜZ ÖLÇÜMÜ BAKIMINDAN EN BÜYÜK İKİNCİ 

GÖLÜ HANGİSİDİR? 

Tuz Gölü. 

 

434) TRAFİK GÜVENLİĞİNDEN TRAFİK EĞİTİMLERİNİ ANLATINIZ. 

Trafik eğitimi, trafikte yer alan insan unsurunun eğitim kurumlarında veya eğitim 

kurumları dışında trafik ve trafik kazaları konusunda bilinçlendirilmesi, onlara bilgi 

ve beceri kazandırılmasıdır. Trafik eğitimi ile sağlanan bilgiler, insanın en başta 

trafik bilinci kazanarak trafiğe çıkmasını ve beraberinde, kazaların en aza 

indirgenmesini sağlar.  

Trafik eğitiminin en temel amacı, kazaları en aza indirmektir. Bu kazalar, hem 

sürücüler hem de yayaları ilgilendirir. Dolayısıyla, trafikte her şekilde bulunan 

herkes, trafik eğitiminden geçmelidir. Trafik eğitimi sayesinde insanlar trafik 

işleyişi, kuralları ve ilkyardım gereçleri konusunda bilgilendirlirler.  Karayolları 

kapsamında, yolu kullanan sürücü ve yayaların davranışlarını kurallara uymaya 

yönlendirmeyi amaçlar. Bu olumlu davranış biçimi, trafik işaretleri ve hız sınırı gibi 
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bilgilerin pekiştirilmesiyle sağlanır. Böylelikle karayolu güvenliği sağlanabilir, seyir 

halindeki sürücüler için tehlike en aza indirilmeye çalışılır. Benzer şekilde, karayolu 

trafiğinden yararlanan, sürücü olmayan yayalar grubu için de, yol ve yol çevresinin 

güvenli kullanımı  ve düzeni için bilgilendirme yapılır.  Kaza anı ve kaza sonrası 

hakkında gerekli ilkyardım bilgileri sağlanır.  

 

435. POLİSLERİN KULLANDIĞI SİLAHLARI SAYINIZ. 

Accuracy International Arctic Warfare 

Benelli M4 

Colt Diamondback 

Colt Python 

Cop 

CornerShot 

El tabancası 

Elektroşok silahı… 

 

436) TÜRKİYENİN EN BÜYÜK ASKERİ ÜSSÜ NEREDEDİR? 

TURKSOM / SOMALİ 

 

437) MİRANDA KURALI NEDİR? 

Yakalanan, sorgulanan kişinin haklarını bilme hakkı temel kural. Yani polis, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Accuracy_International_Arctic_Warfare
https://tr.wikipedia.org/wiki/Benelli_M4
https://tr.wikipedia.org/wiki/Colt_Diamondback
https://tr.wikipedia.org/wiki/Colt_Python
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cop
https://tr.wikipedia.org/wiki/CornerShot
https://tr.wikipedia.org/wiki/El_tabancas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektro%C5%9Fok_silah%C4%B1
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sorgudan önce kişiye hiçbir şey söylemeyebileceği ve söyleyeceği her şeyin kendisi 

aleyhine delil olarak kullanılabileceği ikazını yapmak zorunda. 

 

438) TÜRKİYEDE KUMARHANELER NEDEN KAPATILDI? 

Türkiye'de kumarhaneler 1978 - 1980 arası yaşanan döviz krizi sonrası büyük bir 

rağbet görmüştür. Ülkeye dış piyasalardan döviz girişini artırmak için yapılan bu 

hareketlilik petrol krizi ile devam etti. İngilizce adı casino ve canlı casino dediğimiz 

kumarhaneler "Turist döviz getirir, ahlak götürür" sloganıyla radikal değişikliklere 

uğradı. 1996 yılında yapılan bir yasa değişikliği ile kumarhaneler kapatıldı. Altı ay 

süre sonra bütün kumarhaneler kapandı. 

 

439) GİZLİ OY AÇIK SAYIM İNSAN HAKLARI AÇISINDAN ÖNEMİ 

NEDİR? 

Gizli oy, seçmen tercihlerinin gizli tutulduğu bir oy verme yöntemidir. Asıl amaç, 

seçmenin göz korkutma ya da rüşvet gibi yöntemlerle karşı karşıya kalmaksızın içten 

bir seçim yapmasını sağlamaktır. 

Sistem, politik gizlilik kavramının da güvencesidir. Gizli oy birçok seçim sistemine 

uygundur. 

Gizli oyun en kolay uygulaması boş bir kağıda yazılan tercihten ibarettir. 

Seçmenler oylarını kimseye göstermeden kapalı bir kutuya bırakırlar ve bu kutu, oy 

sayımı için daha sonra açılır. 
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440) MOĞOLLARIN İLK KOMUTANI KİMDİR? 

Cengiz Han. 

 

441) EKOLOJİK DENGE NEDİR? 

Ekolojik denge, bilimsel olarak şu şekilde tanımlanmaktadır: aşamalı değişikliklere 

tabi olarak genetik, türler ve ekosistem çeşitliliğinin nispeten sabit kaldığı bir 

organizmalar topluluğu içinde dinamik bir denge durumu. Bir ekosistemde en 

önemli nokta, doğal dengenin korunmasıdır. 

 

442) TOPLUMSAL YÖNLENDİRME NEDİR? 

Ortak haraket etme. 

 

443) ATATÜRK’ÜN ‘’EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR’’ 

SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın 

koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, 

hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse 

veya organ  kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” 

 

444) İLK YARDIM NEDİR?İLK YARDIM KONUSUNDA YAŞANAN 

SORUNLAR NELERDİR ? 
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İlk Yardım Nedir? 

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin 

yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini 

önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve 

gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. 

İLK YARDIM KONUSUNDA YAŞANAN SORUNLAR NELERDİR ? 

1. Nöbet geçiren bir insanın ağzına kaşık koyulmamalı 

2. Kalp masajı akciğerde hasara yol açabilir 

4. Burun kanamalarında başı arkada tutmak yanlıştır. 

5. Trafik kazalarında kişileri arabadan çekip çıkarmak oldukça tehlikeli olabilir. 

7. Kanamayı durdurmak için yanlış turnike yapmak kangrene yol açabilir.   

8. Oksijenli su ve iyot ciltte yanıklara sebep olur. 

9. Yılan veya böcek sokmalarında zehirli bölge emilmemelidir. 

 

445) TAKIM SPORLARI İLE BİREYSEL SPORLARINI ÖRNEK 

VEREREK KARŞILAŞTIRABİLİR MİSİN ? 

Yüzme, bisiklet, binicilik, atletizm, bowling ve tenis bireysel sporlar arasında yer 

alır. Kick Boks sporu da sahnede iki kişi karşılıklı rakip olarak yer aldığı için 

bireysel spor türü olarak kabul edilir. 

Futbol, basketbol, beyzbol, voleybol, hentbol, paintball, çim hokeyi ve buz hokeyi 

takım sporları kategorisinde yer alır. 

Takım sporları eğlenceli vakit geçirmeyi mümkün kılar. Aynı zamanda takım 
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bilinciyle hareket etmeyi ve uyum içerisinde ilerlemeyi öğreten önemli fikirler 

barındırır. Boks kursu kişilerin hem savunmayı öğrenmesi hem de nitelikli vakit 

geçirmesi adına ideal tercih olabilir. 

Takım sporları ve bireysel sporlar arasındaki en önemli fark, bireysel spor sürecinde 

sporcuların kendilerine karşı mücadele etmeleridir. Takım sporlarında ise en az iki 

kişilik bir grup söz konusudur ve karşı takıma karşı mücadele edilir. Bireysel sporlar 

ve takım sporları farklı değerleri vurgular. Bireysel sporlar özgüveni yüksek 

sporcular yetiştirir. Takım sporları ise birlikte çalışmanın ve takım ruhu 

oluşturmanın değerini ifade eder. 

 

446. YARGI BAĞIMSIZLIĞI NEDİR ? 

Yargının bağımsızlığı, yargıçların yerine getirdikleri toplumsal işlev dolayısıyla, 

baskılara ve müdahalelere karşı kurumsal ve anayasal olarak korunması anlamına 

gelir.  

 

447) NAVİGASYONUN TÜRKÇE KARŞILIĞI NEDİR ? 

Navigasyon kelimesi Türkçe'de "seyrüsefer, gemi yolculuğu" anlamına gelir. 

 

448) MUKAVEMET NEDİR ?  

Dayanma,dayanıklılık, karşı gelme. 
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449) ANAYASAMIZDA Kİ DÜŞÜNCE VE KANAAT ÖZGÜRLÜĞÜ 

HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ ? 

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı,resim veya başka yollarla tek başına veya 

toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların 

müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. 

 

450) SÜVEYŞ KANALI NEREDEDİR? 

Sina Yarımadası’nın (Mısır) batısında yer al almaktadır. Süveyş Kanalı, Akdeniz'i 

Kızıldeniz'e bağlayan ve Mısır'ın Osmanlı idaresinde olduğu dönemde açılan 

kanaldır. 

 

451) POLİSLİK AÇISINDAN İNSAN HAKLARINI AÇIKLAYINIZ. 

Görev gereği vazife olarak bilinen İnsanın Temel Hak ve Hürriyetlerinin korunması, 

gözetilmesi polislik için mesleki bir gerekliliktir.  

 

452) BÖLÜCÜ/AYRILTIRICI TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÖRNEK VERİNİZ.  

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) 

Maoist Komünist Partisi (MKP) 

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) 
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Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) 

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) 

Kürdistan Devrim Partisi (PŞK) 

Kürdistan Demokrat Partisi/Kuzey (PDK/Bakur) 

Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) 

Hilafet Devleti (HD) 

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C) 

Tevhid Selam (Kudüs Ordusu) 

El-Kaide Terör Örgütü Türkiye Yapılanması 

Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD/DAEŞ) 

 

453) SANAT NEDİR? 

 Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışavurumunda, anlatımında kullanılan 

yöntemlerin tümü. 

Bu yöntemlerle ortaya konulan üstün yaratıcılık. 

 

454) YENİ MEDYA NEDİR? 

Yeni medya (yeni ortamlar, yeni araçlar, yeni mecralar), bilgisayarların işlem gücü 

olmadan oluşturulamayacak veya kullanılamayacak olan ortamlara denir. Genellikle 
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dijital olup kullanıcısına veya hedef kitlesine etkileşim olanağı sağlar. 

Yeni medyaya örnek olarak internet, web siteleri, video oyunları, CD-ROM ve 

DVD'ler sayılabilir. 

 

455) KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Cinsiyet eşitsizliği bireylerin cinsiyetlerine göre maruz kaldıkları eşit olmayan 

davranışlar, tutumlar ve algıları anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Kökeni, 

toplumsal cinsiyet rollerindeki farklılıklardır. 

  Erkekler ve kadınlar doğumdan itibaren farklı yetiştirilirler ve yaşamları boyunca 

farklı çevresel etkilere maruz kalırlar. Toplumun gözünde cinsiyet yaşamın önemli 

merhalelerinde ve kişilik gibi özelliklerde çok büyük bir role sahiptir. Erkekler ve 

kadınlar kendi yollarını seçmeye muktedir olmadan çok önce farklı yollara doğru 

yönlendirilirler. Mavi renk genel olarak erkek çocuklarla bağdaştırılır ve 

bebekliklerinden itibaren araba, kamyon ya da daha çok sporla bağlantılı oyuncaklar 

alınır. Pembe renkle bağdaştırılan kız çocukları ise çocukları gibi baktıkları oyuncak 

bebeklerle, bebek evleri, giysileriyle oynarlar. Erkek çocuklar için mavi, kız 

çocuklar için pembe normu kültüreldir ve tarih boyunca bulunan bir norm da değildir. 

Ebeveynler ve çocuğun yaşamında yer alan diğer erişkinler tarafından konulan bu 

yollar dolayısıyla çocukların da bu yolları izleyerek büyümelerine neden olur. 

Bunun sonucunda kişilik, kariyer ve ilişkilerde farklılıklar gözlemlenir. Yaşamları 

boyunca erkek ve kadın çok farklı kişilikleri olan iki ayrı tür olarak görülmekte ve 

ayrı yollarda yaşamlarını sürdürmeleri beklenmektedir. 
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456) PKK’NIN SİYASİ PARTİ UZANTISI NEDİR? 

PKK/KCK terör örgütü, elebaşı A. Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri 

doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2003'te Partiya 

Yekitiya Demokrat/Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) kurmuştur. 

 

457) SÖZLÜ HAKARET NEDİR? 

Sözlü hakaret suçu bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek 

şekilde/sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak şeklinde 

tanımlanmıştır 

 

458) ŞAHSA AİT CEZALAR NEDİR? 

Mala zarar verme 

Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşinin malına zarar verme  

Kardeşine karşı yaralama suçu 

Yaralama 

Tekerrrür (Yineleme) 

 

459) TERÖRÜN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ 

DEĞERLENDİRİNİZ.  

Terörün amacı toplumdaki sosyal hareketliliği azaltmak ve insanların sosyal 
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hayattan kaçınmasını sağlamaktır. Eğlence ve oyun bağlantısı burada çok anlamlıdır. 

Eğlence yerleri ile ilgili korku uyandırma Türkiye'ye ekonomik olarak darbe vurmak 

anlamına gelmektedir. Çünkü ev ile iş yeri arasında gidip gelen; eğlence mekanlarına, 

alışveriş merkezlerine uğramayan insanlar arttıkça para hareketliliği azalır. Bunun 

da ekonomiye yansıması büyük olur çünkü insanlar yatırım yapmaktan kaçınacaktır 

ve bunun sonucunda ekonomik kırılmalar yaşanacaktır. Hedeflenen şey bu olabilir. 

Havalimanı da aynı şekilde, bu tarz saldırılar hareketliliği azaltır. 

  Eğlence ve oyunun öldürülmesi insan, aile, toplum üzerinde de olumsuz sonuçlar 

doğurabilir. Sokaklar güvenli değil, evin dışındaki hayat güvenli değil gibi bir algı 

oluşturulacak ve bu durum insanları kaçınmalara itecek - sosyal kaçınmalara. Tüm 

bunlar aile içinde gerilmelere, aile içi kavgaların artmasına neden olabilir. 

 

460) SOSYALİZM NEDİR? 

Sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahın katılımcı bir demokrasiyle 

getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin toplumlara ait olduğunu savunan, 

işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, özel üretim yerine kamu bazlı üretimi 

destekleyen, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde 

yoğunlaştıran ekonomik ve siyasi teori. 

 

461) KİTLESEL PSİKOLOJİ NEDİR? 

Sayıca kalabalık olan insan topluluğunun toplu halde hareket etme durumudur. 

kitlenin yaptığı eylem kitle içindeki insanların bir kısmı tarafından doğru bulunmasa 

bile kitlenin etkisi altında kalarak aynı eyleme düşünmeden katılırlar.  
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462) ETNİK TERÖRİZM NEDİR? 

Etnik terörizm alt etnik grubun davasını yüceltmek için yaptığı bilinçli şiddet 

hareketi olarak tanımlanabilir. Bu şiddet hareketi bağımsız bir devletin kurulmasına 

yönelebileceği gibi, ülke içinde belli bir etnik azınlığın diğerlerinden ayrı bir statüye 

kavuşturulmasına da yönelebilmektedir. 

 

463) ZAMAN KAVRAMI NEDİR? 

Zaman veya vakit, ölçülmüş veya ölçülebilen bir dönem, uzaysal boyutu olmayan 

bir süreklilik. 

Bir iş ya da oluşun, bir eylemin içinde geçmekte olduğu, geçtiği ya da geçeceği süre. 

Bu sürenin belirli bir parçası. 

 

464) POLİS HANGİ DURUMLARDA SİLAH KULLANABİLİR? 

Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında, 

Bedenî kuvvet ve maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, 

bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde, 

Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri 

verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak 

amacıyla ve sağlayacak ölçüde, 
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Polis, silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde “dur” çağrısında bulunur. 

Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla 

silahla ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele 

geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak 

amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir. 

Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini 

kullanırken, kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla 

saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde 

duraksamadan silahla ateş edebilir. 

 

465) AİLE KAVRAMINI AÇIKLAYINIZ. 

Aile birbirlerine kan bağı, yasal ve duygusal bağlarla bağlı kişilerden oluşan en 

küçük toplumsal birimdir. 

 

466) DİN VE DEVLET AÇISINDAN KUDÜS’ÜN ÖNEMİ NEDİR? 

Kudüs’ün üç din için önemi nedir? 

Kudüs dünya dinlerince önemli olup kutsal mekan olarak kabul görür. Dünyanın en 

yaygın dinleri olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için önemli manevi değere 

sahiptir. Sünni Müslümanlar için Kudüs üçüncü en kutsal şehirdir. İslamiyet’te 

Kudüs, milattan sonra 610 yılında ilk kıble olmuştur ve Kur’ana göre Hz. 

Muhammed, 10 yıl sonra Miraç’a bu şehirden çıkmıştır. 

Kudüs, Yahudiler için en kutsal şehirdir çünkü kutsal kitaplarına göre İsrail Kralı 
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Davud, milattan önce Kudüs’ü Birleşik İsrail Krallığı’nın başkenti olarak inşa etti 

ve oğlu Kral Süleyman, ilk tapınağı şehrin içinde kurdu. 

Hristiyanlar için Kudüs’ün kutsallığı, İncil’e göre İsa’nın bu şehirde çarmıha 

gerilmesinden ve 300 yıl sonra Azize Helena’nın İsa’nın hayatındaki hac noktalarını 

belirlemesinden gelmektedir 

KUDÜS NEDEN TARTIŞILIYOR? 

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Kudüs'ü İsrail'in başkenti 

olarak tanıyacağını açıkladı. 

Bu karar, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. Türkiye, İsrail 

ile diplomatik ilişkileri kesebileceğini söyledi. 

Dünyanın en kadim kentlerinden biri olan Kudüs, bugün Orta Doğu'nun sorunun 

merkezinde yer alıyor. 

İsrail, kentin doğusunu 1967'de işgal etti ve 1980 yılında tamamını başkenti ilan etti. 

Ancak bugüne kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmadı. 

Bu anlamda, Trump'ın açıklaması da bir ilk olma özelliği taşıyor. 

Araplar da Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak 

görüyor. Oslo anlaşmalarında Kudüs'ün statüsü barış görüşmelerinin ileri 

aşamalarına bırakılmıştı. 

Üç semavi dinin de Kudüs'te kutsal mekanlarının bulunması, kentin tarih boyunca 

uluslararası öneme sahip olmasına yol açtı. 

 

467) KAMU DÜZENİ NEDİR? 
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Kamu düzeni, toplum düzenin korunması için, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda 

değişen düzenin kamuya yararlı olacak şekilde şekillendirilmesini ifade eder. Bir 

ülkede insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamalarını, devletin iç ve dış 

ilişkilerinde güveni ve huzuru ve düzeni sağlamasını sağlayan kurallar bütünüdür. 

 

468) TERÖRDE İNTİKAM DUYGUSU VAR MIDIR?  

Vardır. Ama şahsi bir intikam duygusu beslenemez. Teröre karşı verilen mücadele 

bu vatana yapılan ihanet, hainlikler için verilir.  

 

469) ADALET NEDİR? 

Yasaların herkes için eşit bir şekilde kullanılmasının sağlanması, doğruluk, hukuka 

uygunluk ve insanların hakkını gözetme olarak ifade edilir. Hukukun idaresi, hukuk 

mahkemesi usulü, barışın adaleti, uygun veya adil davranmak, haklının hakkını 

savunarak ses çıkarmak, gerçeklikten konuşarak savunarak adalet istemek ve adil 

biri olmak anlamlarına gelir. 

470) ALGI YÖNETİMİ NEDİR? 

İstihbarat sistemlerinin ve liderlerin resmi tahminleri, dış ilişkileri ve resmi 

eylemlerini etkilemenin yanında, toplumların duygularını, motivasyonlarını, 

etkilemek amacıyla yapılan yayınlar ya da seçilen bilgileri ve göstergeleri inkar etme 

eylemidir. 

 

471) TERÖRÜN ZARARLARI NELERDİR? 
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Hem ekonomik hem de psikolojik birçok zararı vardır. Psikolojik olarak eğlence 

alanlarına yapılan saldırılarda halkın düşüncesi ‘Eğlenirken başıma bir şey 

geleceğine evimde rahat rahat oturmalıyım.’ fakat bu bir süre sonra aile içi şiddet ve 

bunalım olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin doğu kesiminde ise aileler 

genellikle evladımı kandıracaklar, üye yapacaklar vb. düşünceler ile stres içinde 

yaşamaktadırlar. Ekonomik olarak ele alırsak eğer yine eğlence mekanlarına ve 

turistik alanlara yapılan saldırılarda saldırıdan sonra bu alanlara katılım oranı az 

olacağından ekonomik olarak zarara uğranmaktadır. Çiftçiye ya da işçiye karşı 

korkutma, yıldırma, pes ettirme  yapılan saldırılarda ise yine işlerde aksama 

olduğundan ekonomik açıdan zarara uğranmaktadır.  

 

472) BAŞPOLİS NEDİR? 

Başpolis, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde rütbesi Polis Memuru ile Kıdemli Başpolis 

arasında olan ilk kademe polis amiridir. 

 

473) GÜVENLİK KAVRAMINI AÇIKLAYINIZ. 

Güvenlik kelime anlamıyla varlığa ait tehditlerin olmamasıdır.  Zarara veya 

tehlikeye karşı  emniyette olma veya hissetme anıdır. 

TDK’ye göre: Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, 

kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet 

 

474) SAVAŞ NEDİR? 
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Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, 

cidal. 

Uğraşma, kavga, mücadele,  

Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele  

 

475) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NE ZAMAN KURULDU? 

24 Ekim 1945, San Francisco, Kaliforniya, ABD 

 

476) İDARİ VESAYET NEDİR? 

İdari Vesayet veya yönetsel vesayet, özellikle üniter yapılı devletlerde genel idare 

sınıfı ile yerinden yönetim alanı arasında idari açıdan bütünlük sağlamaya yarayan 

denetim mekanizmasıdır. İdari Vesayet Merkezi Yönetimin yerel yönetimler 

üzerindeki denetim yetkisine denir. 

 

477) FEMİNİZM NEDİR? ÜLKEMİZDE NASIL İŞLER? 

Feminizm, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla 

eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik muhtelif ideolojiler, toplumsal 

hareketler ve kitle örgütlerinden oluşan hareket.  

TÜRKİYE’DE FEMİNİZM 

Feminist kadınlar 12 Eylül sonrasındaki sessizliği bozan ilk hareket oldu. 80 
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öncesinde İKD (İlerici Kadınlar Derneği) kadın hakları için çalışan bir 

organizasyondu ancak, temel aldıkları ideoloji sosyalizmdi. Yine de İKD sadece 

kadınların katıldığı bir dernekti ve kadın kadına mücadele açısından Türkiye’deki 

ilk deneyimdi. Zaten önceden İKD’li olan birçok kadın, 80 sonrasında feminist 

hareket içinde yer aldı. 

Ancak ilk feminist örgütlenme 1984 yılında kurulan Kadın Çevresi adında feminist 

bir yayıneviydi. Ancak bu, bir yayınevi olarak kalmadı. Aynı zamanda feministlerin 

ve feminizm üzerine düşünmeye başlayan kadınların birbirini bulduğu bir 

örgütlenme haline geldi ve aktif feminist siyaset burada üretilmeye, hareketler 

burada örgütlenmeye başlandı. Daha sonra Kadın Çevresi’nde tanışan kadınların ilk 

çıkardıkları yayın Feminist oldu. Boyutları, kullanılan renkler, iç tasarımı ama daha 

önemlisi içeriği daha önce yayınlanmış hiçbir dergiye benzemiyordu. 

17 Mayıs ta gerçekleşen ilk eylemden sonra yürütülen bir kampanyayla“Mor Çatı” 

kuruldu. Hemen ardından gelen cinsel tacize ya da sarkıntılığa karşı kampanya ve 

“İffetli Kadın Olmak İstemiyoruz!” kampanyası sayesinde radikal eylemler başladı. 

Cinsel tacize karşı yürütülen kampanyanın sembol mor iğneydi. Mor kurdeleler 

bağlanmış büyük iğneler, tacize karşı kadınların kendilerini taciz eden erkeklere 

batırması için vapurlarda ve kamuya açık mekânlarda feministler tarafından dağıtıldı. 

İğne, ilginç bir semboldü çünkü cinsel tacize karşı silah sayılabilecek bir şeyin 

kullanılmasının meşru müdafaa olduğunu anlatıyordu. Yakaya takılan iğneler, 

beraberinde meyhane ve kahvehane baskınlarını getirdi. Bir grup feministin, sadece 

erkeklere mahsus alanlara baskın yapıp oradaki erkeklerle konuşması, basında 

büyük tepki uyandırdı. Ancak bu gün bile, şehirli kadınların birçok içkili mekânda 

eğlenebildiğini düşünürsek, 89 yılında yapılan bu kampanyanın etkilerinin ne kadar 

büyük olduğunu anlarız. Ayrıca kampanya genel olarak, bir kadın nasıl giyinirse 
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veya davranırsa davransın, cinsel tacizin hiçbir özrü olmayacağını ve tecavüzden 

farkı olmadığını anlatıyordu. TCK’nın 438. Maddesi bu kampanyalarda büyük bir 

hedefti. Bu maddeye göre, seks işçisi kadınlar tecavüze uğrayınca üçte iki ceza 

indirimi uygulanıyordu. Sebep olarak, zaten “iffetsiz” olan kadınların tecavüzü hak 

ettiği ve “iffetli” kadınlara göre çok daha az hasar aldığı öne sürülüyordu. 

Hemen ardından çok tartışmalı boşanma kampanyası başladı. Feministler ataerkil 

aile yapısını protesto etmek için, yani politik nedenlerle boşandılar. 

70 sonrası diğer kadınlar feminizm ile ilgili bir şeyler biliyorlardı fakat ne olduğunu 

tam olarak bilmiyorlardı. Feminizm, lezbiyen/erkek düşmanı gibi özelliklere sahip 

kadınların politika aracı olarak görülüyordu. Daha önceki dönemlerdeki 

mücadelelerle bazı haklar kazanılmış ancak feminizm güç kaybetmişti. Bu dönemde 

farklı yaklaşımlar ortaya çıktı. Bir kısım feministler Wolstonecraft’ın “Kadın ve 

erkek arasında cinsel arzulama dışında hiçbir fark kalmayıncaya kadar mücadele” 

sözünü slogan olarak benimsemişlerdi. 

Kürt kadınlar için bu hareket, yaşadıklarıyla gün yüzüne çıkmaya başladı. Birçok 

Kürt kadın dağa çıktı. Bu hem aileden hem de yaşanan zorluklardan kaçış 

mücadelesiydi. 

Roza ve Rojin adıyla çıkan dergiler Kürt kadınların yaşadıkları zorlukları dile 

getiriyorlardı ve bu mücadeleleri halen devam etmektedir. 

Başörtüsü yasağı ile başlayan protestolarla Müslüman kadınlar da kendi hakları için 

mücadele etmeye başladılar. Bu protestolar feminist kadınlarla Müslüman kadınların 

ilk teması sayılabilir. Müslüman kadınların bir kısmı feminizmi kabul etse de 

bazıları sadece ortak taleplerde mücadeleyi benimsedi. 
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478) MGK NEDİR? 

MGK kavramının açılımı Milli Güvenlik Kurulu'dur. Milli Güvenlik Kurulu 1982 

Anayasası ile kurulan ve kapsamlı bir kuruluştur. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 

bütün güvenlik uygulamaları denetlemek ile sorumlu olmaktadır. 

 

479) HAYVAN HAKLARI NELERDİR? 

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi 

Madde 1- Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olmak hakkına 

sahiptir.  

Madde 2-1.Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.  

2.Bir tür hayvan olan insan, öbür hayvanları yok edemez, bu hakkı çiğneyerek onları 

sömüremez, bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir.  

3.Bütün hayvanların insanlarca gözetilme,bakılma ve korunma hakları vardır.  

Madde 3-1.Hiçbir hayvana kötü davranılmaz, acımasız ve zalimce işlem yapılamaz. 

2.Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa; bu bir anda, acı çektirmeden ve  

korkutmadan yapılmalıdır.  

Madde 4-1.Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel ve doğal çevrelerinde, 

karada, havada veya suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir.  

2.Eğitim amacı ile olsa bile, özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka  
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aykırıdır.  

Madde 5-1.Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bütün hayvanlar 

uyumlu biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme 

hakkına sahiptir. 

2.İnsanların kendi çıkarları için bu uyumda ya da bu koşullarda yapacakları her türlü 

değişiklik bu haklara aykırıdır.  

Madde 6-1.İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar, doğal ömür uzunluklarına 

uygun  sürece yaşama hakkına sahiptir.  

2.Bir Hayvanı Terk Etmek Acımasızca ve insanlık dışı Bir Davranıştır.  

Madde 7- Bütün çalışan hayvanlar iş süresinin yoğunluğunun sınırlandırılması, 

onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.  

 Madde 8- Hayvanlarda fiziksel ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak, 

hayvan  haklarına aykırıdır. Tıbbi bilimsel, ticari ve başka biçimlerdeki her türlü 

deneyler  için de böyledir. 

Madde 9-Hayvan beslemek için yetiştirilmişse;  bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, 

ölümü de korkutmadan ve acı çektirmeden yapılmalıdır.  

Madde10-1.Hayvanlardan insanın eğlencesi olsun diye yararlanılmaz. 

2.Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan 

onuruna aykırıdır.  

Madde11-1.Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her 

davranış, bir  "biocide" yani yaşama karşı suçtur.  
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Madde 12-1 Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir 

"genocide"  yani türe karşı suçtur.  

2.Doğal çevrenin kirletilmesi ve yıkılıp yok edilmesinin sonu "genocide",soykırıma 

varır.  

Madde 13-1.Hayvanın ölüsüne de saygı göstermek gerekir. 

2. Hayvan haklarına saldırıyı göstermek amacı gütseler bile hayvanların  

öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonlarda yasaklanmalıdır. 

Madde 14-1.Hayvanları savunma ve koruma kuruluşları, hükümet düzeyinde temsil 

olunmalıdır. 

2.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalıdır. 

 

480) TERÖRİST NEDİR? 

Terör uygulayan şahıslara  terörist ya da yıldırıcı denilmektedir. 

 

481) ’GÖREVİ ÖĞRETMELİ MİYİZ SEVDİRMELİ MİYİZ?’ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Bir görevi öğretirken sevdirmek en doğru yaklaşımdır. Sevmek görevi icra etmek 

için yeterli değildir. Aynı şekilde sadece öğrenmiş olmakta. İki unsur birbirini 

tamamlayacıdır.  
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482) ATATÜRK’ÜN BİR SÖZÜNÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZLE 

YORUMLAYINIZ. 

 

483) HAK EHLİYETİ NEDİR? 

Hak ehliyeti, hak sahibi olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Bütün gerçek 

ve tüzel kişiler, hak ehliyetine sahiptirler. 

 

484) DOKTRİN NEYİ İFADE EDER? 

Doktrin veya öğreti, belirli bir konu ya da inanç sistemine ilişkin kabul, ilke ve 

kurallar bütünü. 

 

485) AHİM NEDİR? TÜRKİYE ÜYE MİDİR? KISACA AÇIKLAYINIZ. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat olan Avrupa 

Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. 

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına 

alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, toplulukların, tüzel 

kişilerin ve diğer devletlerin, belirli usul ve kurallar dahilinde başvurabileceği bir 

yargı merciidir. 47 Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 

yargı yetkisini tanımaktadır. Mahkeme, Fransa'nın Strasbourg şehrinde 

bulunmaktadır.  

Bir kişinin AİHM'ye başvurabilmesi için öncelikle kendi ülkesinde hakkını araması, 

yani iç hukuk yollarını tüketmesi gerekmektedir. Kişiler, iç hukukta haklarını 
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aradıktan sonra ve bu konuda olumsuz nihaî karar alındıktan sonraki 4 ay zarfında 

yazılı olarak Strasburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 

başvurmalıdır. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şu anki idârî düzeni 1 Kasım 1998 yılında 

yürürlüğe giren "AİHM İç Tüzüğü"nde ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Buna göre 

AİHM; 

Genel Kurul 

Komite 

Tek yargıç (14 nolu protokol ile oluşturulmuştur 1 Haziran 2010) 

Daire 

17 Yargıçlı Büyük Daire'den oluşur. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmeye taraf olan devletlerin sayısına eşit 

sayıdaki hâkimlerden oluşmakta ve hâkimler, mahkemeye geldikleri devlet adlarına 

değil, kendi adlarına mahkemeye katılma sahip olurlar. 9 yıllık bir süre için seçilen 

hâkimler yalnızca bir dönem görev yapabilirler. Ancak hâkimler, her durumda 

yetmiş yaşında emekli olurlar. Mahkemenin çalışmasında bir aksaklık olmaması 

amacıyla her hâkimin yenisi gelene kadar görev yapması esası da benimsenmiştir. 

TÜRKİYE  13 NİSAN 1950’DE ÜYE OLMUŞTUR. 

 

 

486) ANAYASADA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YERİ NEDİR? 
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Cumhuriyetin nitelikleri   

Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet 

anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 

belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 

 

487) MARSHALL PLANI NEDİR? 

Marshall Planı, II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 

yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir 

ekonomik yardım paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma 

yardımı almıştır. 

 

488) NATO VE BM NEDİR? 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından 

imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 

ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır. Örgüt üyeleri herhangi bir dış 

güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır.  

Kuruluş tarihi: 4 Nisan 1949, Washington, DC, ABD 

Genel merkezi: Brüksel, Belçika 

Birleşmiş Milletler (BM), İkinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan büyük devletlerin 

liderliğinde oluşturulan bir dünya örgütü olan Birleşmiş Milletler (BM), 20. yüzyılın 

ilk yarısında yaşanan savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek ve 

uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulmuştur. 



 

 

   156 

 

 www.ankaraparkur.com     ankarapomemparkur      Ankara Parkur     Parkur Ankara 
 
                           HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ! 

Kuruluş tarihi: 24 Ekim 1945, San Francisco, Kaliforniya, ABD 

 

489) İÇ İŞLERİNE BAĞLI KURUMLAR NELERDİR? 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı  

Bakanlık Encümeni 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Polis Akademisi 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu 

Göç İdaresi Başkanlığı 

112 Acil Çağrı Merkezleri 

 

 

490) TEMEL İNSAN HAKLARI NELERDİR? 

İnsan Hakları, insanı insan yapan ve insanın sırf insan olarak herhangi bir şarta veya 

statüye bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, üstün 

nitelikli ahlaki değerlerdir. 

Klasik Hakların başlıcaları şunlardır: 
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Yaşama Hakkı ve Kişi dokunulmazlığı 

İşkence ve Kötü Muamele Yasağı 

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 

Düşünce ve İfade Özgürlüğü 

Din ve Vicdan Özgürlüğü 

Özel hayatın Gizliliği Hakkı 

Adil Yargılanma Hakkı 

Mülkiyet Hakkı 

Ayırımcılık Yasağı 

Toplantı ve Gösteri yürüyüşü hakkı 

Dernek Kurma Hakkı 

Çalışma Özgürlüğü 

Dilekçe Hakkı 

Seçme ve Seçilme Hakkı 

Kamu hizmetlerine girme hakkı 

 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların belli başlıları şunlardır: 

Çalışma Hakkı 
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Sosyal Güvenlik Hakkı 

Sendika Kurma Hakkı 

Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı 

Yeterli Yaşama Düzeyi Hakkı (Beslenme, Konut ) 

Eğitim Hakkı 

Sağlık Hakkı 

Kültürel Yaşama Katılabilme hakkı 

 

Çekirdek Haklar (sınırlandırılamaz) 

Kişinin yaşama hakkı 

Din,vicdan,düşünce ve kanaatleri açıklamaya kimse zorlayamaz. 

Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. 

Mahkeme kararı ile sabitleşinceye kadar herkes masumdur. (Masumiyet Karinesi) 

 

491) YAPAY ZEKA NEDİR? 

En basit ifadeyle yapay zeka (AI), görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit 

eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen 

sistemler veya makineler anlamına gelir. 
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492) ’BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN İYİDİR.’ ATASÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ.  

“Yanlış yoldaki kişiye sayısız öğüt versen işe yaramaz ama tuttuğu yolda başına 

gelecek bir kötülük onun aklını başına getirir” anlamında söylenir. 

 

493) EMPATİNİN KOLLUK KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

NEDİR? 

Empatik anlayış insanları birbirine yaklaştırır, iletişimi kolaylaştırır. Kişiye 

anlaşıldığı hissini verir ve kişi kendini önemli hisseder. Bu da bireylerdeki 

mutluluğu artırır ve anlaşmazlıktan doğan çatışmaların da azalmasında büyük önem 

arz eder. Empati sadece anlaşılan kişi için değil empati kuran kişi için de önemlidir. 

Empatik becerileri yüksek olan ve bu sayede insanlara yardım edebilen, onları 

anlayabilen kişilerinde çevresi tarafından sevilme ihtimalleri artar. Bundan dolayı 

kolluk kuvvetlerine karşı olan ön yargıların, kötü izlenimlerin ortadan kalkmasına 

yardımcı olur. 

 

494) HAK VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMLARINI BİRBİRLERİ İLE 

İLİŞKİLENDİREREK AÇIKLAYINIZ. 

Hak ve özgürlük kavramları hep bir arada ele alınan kavramlardır. Çünkü haklar ve 

özgürlükler bazen aynı şeyi ifade edebilmektedir. Bu yüzden en çok duyduğumuz 

örnekte de olduğu gibi temel hak ve özgürlükler şeklinde genellikle birlikte ifade 

edilmektedir. Ama bu kavramlar esasen farklı iki kavramdır.  
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Hak kavramını tanım olarak ifade etmek gerekirse kişilere anayasa gibi devletin 

koyduğu kurallar çerçevesinde tanınan ve kişilere kullanma hakkı tanınan kurallar 

bütünüdür. Bizlerin bir sürü hakkı bulunmaktadır. Yaşama hakkı, seçme ve seçilme 

hakkı, sağlık hakkı eğitim hakkı gibi. Görüldüğü üzere haklar bize yapabileceğim 

eylemlerin bir tanımıdır ve bu hakları kullanmakta hepimiz özgürüz. Bu durumda 

haklarımızı özgürlük yetkisi olmadan kullanmamız her zaman mümkün 

olmamaktadır. Ama durum bazı durumlarda ters de işleyebilir. Örneğin 

hapishanedeki bir insanın özgürlüğü sınırlandırılmıştır. Ama hala hakları vardır ve 

bu haklarını kullanabilmektedir. Bu durumun nedeni bazı haklarımızın normla hak 

bazı haklarımız temel hak olmasından kaynaklanmaktadır. Özgürlüğümüz çeşitli 

durumlarda sınırlandırılabilir. Bazı haklarımız da öyle. Ama temel hak ve 

özgürlüklerin olağan haller dışında kısıtlanması mümkün değil. 

Özgürlük ise kişinin başka insanların haklarını ve yaşamını kısıtlamadan ve zarar 

vermeden istediği şeyi yapmasıdır. Özgürlük herkese tanınmış bir haktır. Özgürlük 

ve haklar her zaman birbiri ile iç içe kavramlar olmuşlardır. Çünkü bize tanınan en 

büyük hak özgürlüğüm iken bizlerin en büyük özgürlüğü de haklara sahip olmamız 

ve bu hakları gereken yer ve zamanda kullanabilmektir. 

 

495) ATATÜRK’ÜN ‘YURTTA SULH CİHANDA SULH’ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ.  

Atatürk Cumhuriyet Halk Fırkasının siyasi görüşünü açıklarken bu cümleyi 

kurmuştur. Burada kendi ülkemizde barışı sağlarsak tüm dünyaya barışı 

ulaştırabiliriz denmektedir. 
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496) RADİKAL KARAR NEDİR? RADİKAL KARARLAR TERÖR VE 

TERÖRİZMİ NASIL ETKİLER? 

Radikal karar, köklü karar demektir. Birinci aşama, kişi, kurum veya devletlerin 

hedefleri noktasında kendisini ilgilendiren her türlü olayın nedenleri açısından  

irdelenmesi ve söz konusu nedenlerden kendilerine yönelik çıkarımlar 

yapabilmesinin sağlanması aşamasıdır. 

 

497) AŞAR VERGİSİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 

Aşar (öşür) vergisi; Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri 

için %10 oranında alınan vergi. Osmanlı Devleti’nin temel gelir kalemini oluşturan 

vergi, arazi para ile sulanıyorsa yirmide bir oranında verilir. Arazi mahsülleri, 

buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar, patlıcan, yonca, zeytin, susam, bal, şeker 

kamışı ve meyveler gibi mahsüllerdir. Arapça olan "öşür" sözcüğünün anlamı “onda 

bir”dir.  

 

498) TURİZMİN GELİŞMESİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR? 

Türkiye’de turizmin gelişmesi öncelikle iyi ve eğitimli elemanlar yetiştirmemiz 

gerekir. Bu elemanlar gelecek olan turiste bizleri ilk tanıtacak ve turistlerde ilk 

izlenimi bırakacak kişiler olacaklardır. O yüzden bu elemanların öncelikle her 

şeyden önce iyi dil bilmesi ve nezaket kurallarını özümsemeleri gerekir. Ardından 

turistik tesislerimizi modern ve konforlu hale getirmeliyiz ki gelen turist rahat etsin. 

Güvenli ve huzurlu hissetmesi için sanki kendi evindeymiş imajı verilmeli yerli ya 

da yabancı turist dolandırılmamalıdır ki  daha sonraları yine ilk tercihi bizim 
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ülkemiz/şehrimiz olsun. Bunun yanındaki turistik ve tarihi yerlerimizin reklamlarını 

iyi yapmamız lazım. Eğer tanıtımı iyi yaparsak herkes bizim ülkemizi tercih eder. 

Böylece turistik açıdan hedeflediğimiz noktaya ulaşmış oluruz. 

 

499) MOTİVASYON NEDİR? KENDİNİZİ NASIL MOTİVE EDERSİNİZ?  

Güdü veya motiv, bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güç. Davranışa 

enerji sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak tanımlanır. Bireyin 

içsel gücü ile davranışa hazır hale gelmesine güdülenme yani motivasyon denir. 

 

500) EĞİTİM NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?  

Eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan 

bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesidir. 

Eğitim bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınması için, olmazsa olmaz önemdedir. 

Yaşadığımız dünyada toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kalkınmalarına ve 

bu kalkınma da ancak eğitimli insanla gerçekleşebileceği için eğitim, toplumlar için 

bir ölüm kalım davasından kurtuluşa açılan tek yoldur. Bu yüzden eğitim insanın ve 

toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak görülmektedir. 

 

501) MİLLİ SEFERBERLİK NEDİR?  

Memleketin, maddi ve manevi bütün güçlerinin (askeri, siyasi, ekonomik ve 

psikolojik güç) topyekün savaş ihtiyaçlarını karşılayacak ve savaşın devamını 

sağlayacak seviyeye getirilmesi; diğer bir deyimle maddi manevi bütün kuvvet ve 

kaynakların, savaş isteklerine göre yöneltilerek barış durumundan sefer durumuna 

geçirilmesidir. Buna top yekün seferberlik de denir. 
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502) İNKILAPÇILIK İLKESİNİ AÇIKLAYINIZ.  

İnkılâpçılık, Türk İnkılâbı’nın korunması, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağın 

gerçeklerine göre sürekli olarak geliştirilmesi ve yenilenme ilkesidir. Geçmişten 

ziyade geleceğe dönük bir ideoloji olan Atatürkçülüğün dinamik idealini oluşturur. 

 

503) CENGİZHAN'IN TÜRK KOMUTANININ ADI NEDİR?  

Cengiz Han'ın en büyük generali Subutay Bahadır ya da diğer bir deyişle Yiğit 

Subutay, savaş tarihinin gördüğü en büyük komutanlardan biridir. Moğol orduları 

onun liderliğinde daha önce başka hiçbir ordunun yapmadığı manevraları yaparak 

hepsinden daha hızlı hareket etmiş ve çok daha uzun mesafeleri kat etmişlerdir. 

 

504) KADINA ŞİDDETİN AZALMAMA NEDENİ NEDİR?  

Başlıca en büyük sebep cezaların caydırıcı olmamasıdır.  

 

505) GELİŞEN ŞEHİRLER İLE POLİSLİK NASIL GELİŞME 

GÖSTERMİŞTİR?  

Ülke nüfusunun artması ve teknoloji ile beraber gelişen şehirlerimizin güvenliğinin 

sağlanması için sürece en hızlı şekilde ayak uydurmak gerekmektedir. Yenilenen ve 

gelişen şehirlerimizin iç güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarının huzurunun 

korunması adına Türk Polis teşkilatı kapasitesini günden güne arttırmıştır. Gelişen 

şehirleri kontrol altında tutmak adına teknolojinin tüm imkanlarından 

faydanılmaktadır. Toplumumuzun artan ihtiyaçlarına göre Türk polis teşkilatı en 

hızlı şekilde cevap verme yoluna gitmiştir. Nüfusun artması, şehirlerin büyümesi 

toplumumuzun artan ihtiyaçları, Türk Polis teşkilatının sayısal olarak artmasına ve 

yeni birimler kurmasına yol açmıştır. 
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506) DEVLETÇİLİK NEDİR?  

Devletçilik, devletin ekonomiye veya sosyal hayatı ya da her ikisini de belirli bir 

dereceye kadar kontrol etmesidir. 

 

507) İLETİŞİMİN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ NEDİR?  

İnsanların, çevrelerinden haberdar olabilmesi ve bilgi edinmesi adına iletişim 

gereklilik taşımaktadır. Bu anlamda iletişim öğrenmeyi doğurmaktadır. İnsanların 

öncelikle biyolojik ihtiyaçlarını karşılamasının bir yoludur. Ayrıca psikolojik 

süreçlerde de iletişim büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için 

iletişim gereklilik taşımaktadır.Toplumsal yasaları, kuralları işletebilmek adına 

iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. İletişim olmadan insanlar veya diğer canlılar 

öğrenme gerçekleştiremezler. Bilgi alışverişi edinemezler.  

 

508) TERÖR ÖRGÜTLERİNİ Mİ BİTİRMELİYİZ YOKSA TERÖR 

ÖRGÜTLERİNE NEDEN OLAN OLGULARI MI BİTİRMELİYİZ?  

Terör örgütlerine neden olan olgular bitirilmeli ki terör sorunu tamamen bitsin terör 

örgütünün birini bitirirsin diğeri ortaya çıkar ancak olgular bitirilir ise terör örgütü 

diye bir sorun da kalmaz.  

 

509) KÜÇÜK KIZIN BOĞAZINA BIÇAK DAYAYAN BİRİNE KARŞI 

TUTUMUN NASIL OLUR?  

Öncelikli kızı ve şüpheliyi sakinleştirmeye çalışır şüpheliyi ikna etmeye çalışırım. 

İkna işe yaramaz ise dikkatini dağıtıp kızı kurtarmaya çalışırım. 

 

510) S-400 NEDİR? NE İÇİN KULLANILIR? NEREDEN ALINMIŞTIR?  
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S-400 orta menzilli hava ve füze savunma sistemidir.S-400 Uçak, seyir füzesi ve 

balistik füzeleri yok etmek için kullanılır.Rusya’dan alınmıştır. 

 

511) İNSAN HAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?  

2.Dünya savaşının yıkıcı ve insan dışı etkileri nedeni ile dünya devletleri bm 

öncülüğünde dünya barışının sağlanması ve insan haklarının korunması için  1948 

yılında meşhur İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni ilan etmiştir.Böylece, tarihte ilk 

defa insan hakları evrensel bir otorite kazanmış ve geçerliliğini genel uzlaşmadan 

almıştır. 

 

512) BÜTÇE NEDİR?  

Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için 

tasarladığı gelir ve giderlerinin tümüdür. Devlet, satış, gider, üretim, genel yönetim 

gibi bütçe türleri vardır. 

 

513) SİVAS KONGRESİ NEDİR?  

Sivas Kongresi ya da Kurultayı Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'ni 

açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine I. Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğrayan Türk 

topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler 

aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas' ta bir araya gelmesiyle, 4 Eylül 

1919 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal nitelikte bir kongredir. 

 

514) TEKNOLOJİNİN TOPLUM AÇISINDAN FAYDALARI NELERDİR?  

Teknoloji sayesinde bireyler daha rahat ve konforlu yaşam şartlarına sahip 

olmuşlardır. Bu sayede işlerini daha hızlı ve rahat yaparlar. Böylece hayatı 

kolaylaştırmıştır. Evimizde kullandığımız teknolojik aletlerden, tıp alanında 
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kullanılan aletlere kadar pek çok cihaz, yaşamımızda kolaylık sağlamıştır. 

 

515) İÇ GÖÇ NEDİR?  

En genel tanımı belli bir süre kalmak amacıyla, ülke sınırı içinde bir yerden başka 

bir yere yapılan göçe, iç göç denilmektedir. 

 

516) KONKARDATO NEDİR?  

Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde 

ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır. 

 

517) TOPLUMSAL DEĞERLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? 

ÖRNEK VERİNİZ. 

Toplumun bulunduğu fiziki çevre,dinamik güç olan nüfus, Değişimin İtici Unsuru 

olan Bilim, Teknoloji ve Kitle İletişim Araçları, Demokratikleşme, Modernleşme ve 

Küreselleşme hareketleri toplumsal değerleri etkileyen faktörlerdir. 

 

518) ÖRF VE ADETLERİN HUKUKTAKİ YERİ NEDİR?  

Örf ve adet hukuku, hukukun yazısız kaynağını oluşturan, ikinci derecede bir hukuk 

kaynağı olarak kanun boşluğunu dolduran, halkın vicdanından doğmuş kurallar 

bütünüdür. Örf ve adet hukuku Türk Anayasa’sında , yazısız kaynaklar bölümünde 

yer alır. 

 

519) TRAFİK VE ASAYİŞ POLİSİ ARASINDA Kİ EN BELİRGİN ÖZELLİK 

NEDİR? 

Üniformaları. 
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520) İSTANBUL'DAKİ ASMA KÖPRÜLERİN İSİMLERİ NELERDİR?  

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü  

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür. 

 

521) ADALETİN İLK KALESİ KARAKOLDUR SÖZÜNÜ AÇILAYINIZ.  

Toplumsal olaylarda sorunlarin ilk cozum yeri oldugu icin ve insanlara esitlik, 

guven, adalet duygusunu benimsettigi yer oldugu icin adaletin ilk kalesi olarak 

karakollar görülür. 

 

522) EK TOHUMUN HASINI ÇEKME HASADIN YASINI SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ.  

Ek Tohumun Hasını Çekme Yiyecek Yasını atasözü ile bir işe girişmeden önce iyi 

hazırlık yapılması gerektiğini öğütler.  

 

523) POST MODERN DARBE NEDİR?  

Post modern darbe, askerin yönetime direkt el koymayıp medya aracılığıyla 

hükûmetin istifaya zorlanmasıdır.  

 

524) İKİ DİNLE BİR SÖYLE SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.  

Çok fazla konuşmanın iyi bir davranış olmadığını, karşıdaki kişiyi iyi dinledikten 

sonra konuşmanın daha faydalı olacağını anlatan bir atasözüdür. 

 

525) NEFRET SUÇU NEDİR?  

Nefret suçu; bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi 

ön yargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçlardır. 
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526) BİLİM NEDİR?  

Bilim, nedensellik, merak ve amaç besleyen, olguları ve iddiaları deney, gözlem ve 

düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde inceleyen entelektüel ve pratik disiplinler 

bütünüdür.  

 

527) ANKARA SAVAŞI'NI ANLATIRMISINIZ?  

Ankara Muharebesi, farklı kaynaklara göre 20 veya 28 Temmuz 1402'de Ankara'nın 

kuzeydoğusundaki Çubuk Ovası'nda, Osmanlı Devleti ile Timurlular arasında 

gerçekleşen muharebedir. Timurluların kesin zaferiyle sonuçlanan muharebe 

sonrasında, Osmanlı Padişahı I. Beyazıd Timurlulara esir düşmüş ve devlet, Fetret 

Devri olarak bilinen 11 yıllık hükümdarsız bir döneme girmiştir. 

 

528) ESENBOĞA KİMDİR?  

"İsen buga, asya'daki türk imparatorluklarından biri olan çağatay devleti'nin 

[çağataylılar] hükümdarıydı. hızır hoca'nın torunu ve üveys han'ın oğluydu ve soyu 

Cengiz Han'a gidiyordu.Timur'un ordusunda görev yapan isen buga isimli bir 

general, 1402 ankara savaşı'nda askerlerini bu köy civarında topladığı için burada 

esenboğa köyü oluşmuş ve devamında buraya yapılan havaalanı da aynı ismi almıştır. 

 

529) MERAK NEDİR?  

Merak, insanlarda ve hayvanlarda gözlenen araştırma ve öğrenmeye yönelik bir 

davranış biçimidir. Merak insanlarda bebeklik yaşından yaşlılığa kadar her yaşta 

gözlenen bir davranıştır. Ayrıca memeli 

hayvanlar, balıklar, sürüngenler ve böcekler dahil bütün hayvanlarda kolayca 

gözlenebilir. 
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530) ATATÜRK'ÜN "EFENDİLİK YOKTUR, HAMİLİK VARDIR" 

SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Atatürk bu sözünde tamamen halkçılık ilkesini anlatıyor. Halka hiç bir şekilde 

efendilik yapılmaması gerektiğini, onlara ancak hizmet edilmesi gerektiğini 

anlatıyor. 

 

531) CENGİZHAN'IN TÜRK KOMUTANI KİMDİR?  

Cengiz Han'ın en büyük generali Subutay Bahadır ya da diğer bir deyişle Yiğit 

Subutay, savaş tarihinin gördüğü en büyük komutanlardan biridir. Moğol orduları 

onun liderliğinde daha önce başka hiçbir ordunun yapmadığı manevraları yaparak 

hepsinden daha hızlı hareket etmiş ve çok daha uzun mesafeleri kat etmişlerdir. 

 

532) ÇİKOLATA FABRİKASI İLK NEREDE KURULDU? 

Türkiye'nin ilk  üretim yapan çikolata fabrikası , cumhuriyetten üç yıl sonra, 

1927'de Feriköy'de kurulmuştur. 

 

533) İBN-İ HALDUN'UN İLK ESERİ NEDİR?  

Mukaddime adlı eseridir. 

 

534) SORUMLULUK NEDİR?  

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken 

yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. 

 

535) "TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANDA YÜZÜ OLMAZ" 

SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.  
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Hakkını vererek işini yapmayan ve işinin gereklerini yerine olması gerektiği şekilde 

getirmeyen kişi, o işten verimli bir sonuç elde edemez denmek istenmiştir. 

 

536) İSFİHAN MESCİDİ CUMASI ÇİNİLER HANGİ DEVLET DÖNEMİNE 

AİTTİR? YAPILMA AMACI VE ÖNEMİ NEDİR?  

Isfahan mescidi cumasındaki çinililer Büyük Selçuklu Devleti dönemine aittir. 

Büyük Selçuklu mimarisinin en güzel eserlerinden olan yapı, Terken Hatun’un 

camiye geliş ve gidişinde dinlenmesi ve namaz kılması için inşa edilmiştir.  

 

537) "GELECEĞİMİZİ ŞİMDİDEN SATIN ALIRIZ" SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Gelecek insanın şuan ki yaptığı işlemler sonucu olarak meydana gelir. Yani insanlar 

kendi geleceklerini kendileri inşaa eder. 

 

538) POSTMODERN DARBE NEDİR?  

Postmodern darbe, askerin yönetime direkt el koymayıp medya aracılığıyla 

hükûmetin istifaya zorlanmasıdır.  

 

539) VATANDAŞLIK NE DEMEKTİR? 

Vatandaşlık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. 

Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaat edilen 

haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. 

 

540) SOSYAL STATÜ NEDİR?  

Sosyal statü veya toplumsal konum, bir bireyin belirli bir toplum ve kültür içindeki 

konumu. Bireyin sosyal çevre ve sosyal organizasyon içindeki yerini belirler. Bu 
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konum prestije dayanır ve beraberinde yaşam tarzı, haklar ve sorumluluklar getirir. 

 

541) ÖN YARGI NEDİR?  

Önyargı, bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere 

dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, 

peşin fikir. 

 

542) PSİKOLOJİDE İYİLİK HALİ NEDİR ÖRNEK VERERERK 

AÇIKLAYINIZ?  

Literatürde, genel olarak iyilik hali kavramı “bireyin bedensel, zihinsel ve ruhsal 

bütün boyutlarda işlerliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı bir yaşam biçimi” olarak 

tanımlandığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, iyilik hali ömür boyu devam eden 

bir gelişim süreci olarak açıklanmaktadır”  

 

543) "BALIK AĞA GİRDİKTEN SONRA AKLI BAŞINA GELİR" SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ.  

Çoklukla düşünüp taşınmadan, olacakları hesaplamadan işe kalkışan insan, bu 

ihtiyatsızlığı sebebiyle bir felâkete düştükten sonra aklını başına toplar; kendine 

gelip uyanır. Ama dövünmesi, çırpınması bir fayda vermez; çünkü iş işten geçmiş 

olur. 

 

544) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?  

Sürdürülebilirlik, tanım olarak, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken 

insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Başka bir ifadeyle, kendi 

ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden 

karşılayabilmemizdir. 
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545) İÇ GÜVENLİK NEDİR?  

İç güvenlik; ülke genelinde emniyet ve asayişin sağlanmasıdır.İç güvenlik birey ve 

toplum yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır; iç güvenlik olmadan insanların 

demokratik hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi mümkün değildir. 

 

546) EŞİTLİK NEDİR? EN ÇOK NEREDE YGULANIR?  

Eşitlik, toplum içindeki bireylerin aynı haklara sahip olması anlamına gelen evrensel 

bir kavramdır.Eşitlik yaşamın her alanında olmalı ancak en olmazsa olmaz yeri 

hukuk ve eğitimdir. 

 

547) KANUN VE NORM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?  

Kanun Devletin yetkili makamlarınca hazırlanan ve herkesin uymak zorunda olduğu 

yazılı kurallardır. 

Norm ise önceden belirlenmiş kalıp kurallar bütünüdür. Bu kurallar yazılı olmayan 

ancak toplum üzerinde etki yaratmış bir inançtan gelir. Yargılama ve değerlemenin 

kendisine göre yapıldığı bir ölçüt olarak da geçer. 

 

548) TOPLUMSAL KURALLAR BİZİM İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?  

Toplumsal hayat bir düzen gerektirir. Düzen kurallarla sağlanır. Bu kurallar uyumlu, 

adaletli ve huzurlu yaşamın temel eseridir. Toplumda herkes istediği gibi davranırsa 

karmaşa çıkar; toplum hayatı çekilmez olur. Toplum huzuru için kurallara uymak 

her vatandaşın görevidir. 

 

549) İSTANBUL'U KUŞATAN İLK TÜRK DEVLETİ HANGİSİDİR?  

İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar'dır.619 yılında tek başına 629 yılında ise 
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Sasanilerle ortaklaşa İstanbul'u kuşatmışlardır. 

 

550) BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN PLANIN 

ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR?  

Tam olarak ne istediğine ve nereye gitmek istediğine karar ver. 

Bir son tarih belirle ve oraya ulaşmak için bir plan yap. (Unutma, bir hedef sadece 

bir son teslim tarihi olan bir rüyadır.) 

Planın için harekete geç; hedefine doğru ilerlemek için her gün bir şeyler yap. 

Başarılı olana kadar devam edeceğine, asla ve asla pes etmeyeceğine önceden 

karar ver. 

 

551) PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İDEOLOJİSİ VE FELSEFESİ NEDİR?  

PKK'nın ideolojik yapısı Marksizm-Leninizm, Maoculuk, Kürt milliyetçiliği, 

Apoculuk ve demokratik konfederalizm'dir. Abdullah Öcalan, PKK'yı "Kürt proleter 

devrimci hareketi" ve "ulusal kurtuluş mücadelesi" olarak tanımlamıştır. 

 

552) DEVLETİN EN ÖNEMLİ BELGESİ NEDİR?  

Değişmeyen maddeleri olan devletin en önemli dayanağı Anayasa'dır. 

 

553) MOTİVASYONU ÖRNEK VEREREK AÇIKLAYINIZ.  

Motivasyon (Güdülenme): Organizmanın dürtü ya da ihtiyaçların etkisiyle harekete 

hazır hale gelerek amaca yönelik davranışta bulunmasına ve amaca yönelik 

davranışta bulunmasına ve amaca ulaştıktan sonra rahatlamasına güdülenme 

(motivasyon) denir. 

Organizma amacına ulaşıp doyuma kavuşunca güdü geçici de olsa giderilir ve 

organizma dengesini yeniden bulur. Dürtü bir istek ya da ihtiyaçla (işkembe çorbası 
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içme isteği) başlar, güdünün uyandırdığı davranışla devam eder(çorbacıya gitme) ve 

amaca ulaşıp doyuma kavuşmakla (işkembe çorbasını içmek) son bulur. 

 

554) ÖZEL HAYAT NEDİR? ÖZEL HAYATI KAPSAYAN UNSURLAR 

NELERDİR?  

Özel hayat, Türk Dil Kurumu tarafından “kişilerin kendine özgü yaşayışı, yaşama 

tarzı, kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı” olarak tanımlanmıştır. Aynı 

zamanda anayasanın 20. maddesinde “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 

Özel hayatın alt unsurları; konut, aile hayatına saygı, kişisel veri ve iletişim olarak 

belirlenmiştir. Kişisel veriler, özel hayatın gizliliği ihlalinde en fazla karşılaşılan 

sorunlar arasındadır. AİHS 8. Maddesi gereğince kişisel verilerin toplanması, 

kaydedilmesi ve depolanması suçtur. 

 

555) SPOR MÜSABAKALARININ YAPILMASININ FAYDALARI 

NELERDİR?  

Sporun da sağlığa pek çok faydası bulunur. Spor kasları güçlendirirken aynı 

zamanda vücut dayanıklılığını da sağlar. Vücuda esneklik kazandıran spor sayesinde 

kilo dengede tutulabilir. Kemik yoğunluğunun artmasını sağlayan spor kalp 

hastalıklarını da önlemesi ile bilinir.  

Spor müsabakalarının yapılması da daha çok kitleye hitap etmek anlamına gelir. Bu 

şekilde daha çok birey spor yapmaya başlar. belirli kurallar dahilinde her alanda 

faaliyet göstermek toplumsal, kültürel açıdan da gelişme sağlar.  

 

556) "BİR KİŞİYİ TANIMAK İSTİYORSANIZ, ONA MAKAM VERİN" 

SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.  
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İnsan değişmeye açık bir varlıktır. iyi bir konumda mevkide olduğunda diğer 

insanlara yaklaşımı bu bireyin karakterini gösterir. Öncesinde bir makama sahip 

olmadan davlarnışları aynı şekilde makam sahibi olduğunda da devam etmelidir. 

Makam sahibi olmak aynı zamanda bir takım sorumlulukları da beraberinde getirir. 

Kişi tüm bu yükün altında gerçek kimliğini belli edecektir.  

 

557) ANAYASADA CEZASI OLMAYAN BİR SUÇ İŞLENİRSE KİŞİ CEZA 

ALIR MI?  

Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir 

fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten 

sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse 

cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. 

 

558) "GERÇEKLİĞE YÖNELMEYEN YÖNÜNÜ BULAMAZ" SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ.  

 

559) "EN YÜKSEĞE ULAŞMAK İÇİN EN AŞAĞIDAN BAŞLAMAK 

GEREKİR" SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.  

Bir şeyleri başarmak için çok yol kat etmemiz gerekir. Hedefimizi yüksek tutmak 

önemlidir. Bir başarı elde edilecekse sıfırdan başlamak gerekir.  

 

560) ZİMMET SUÇU NEDİR?  

Kamu görevi sebebiyle zilyetliği kendisine verilmiş olan ya da gözetiminde bulunan 

mallar üzerinde görev sorumluluklarına aykırı biçimde tasarrufta bulunması, söz 

konusu malları kendisinin ya da ilişkisi olduğu başka birinin zimmetine geçirmesidir. 
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561) KÜLTÜR SERMAYESİ NEDİR? 

Kültürel sermaye, kendisine sahip olanlara belirli avantajlar sağlayan kültürel bilgi 

kümeleri ve son kertede akademik niteliklere tekabül eden kurumsallaşmış 

yatkınlıklar ve yeterlilikler olarak tanımlanabilir. 

 

562) SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?  

Selahaddin Eyyubi, Eyyubiler Devleti kurucusu ve ilk hükümdarı. 1187'de Kutsal 

Topraklar'ı Haçlılardan geri almak için büyük bir ordu kurdu ve komutasındaki 

ordusuyla beraber 4 Temmuz 1187'de Hıttin Muharebesi ile Kudüs Kralı Lüzinyanlı 

Guy'ın ordusunun büyük bir bölümünü yok etti. 

 

563) MALAZGİRT'İN HARİTADAKİ YERİ NEREDEDİR?  

Malazgirt, Muş'un en doğusunda yer alan ilçesidir. Konum olarak Van, Ağrı, 

Erzurum, illerinin ortasında bulunuyor. Ovası, kalesi ve tarihi Malazgirt Meydan 

Muharebesi ile tanınmış bir ilçedir. İlçenin yüzölçümü 1534 km²'dir. Muş iline 137 

km uzaklıktadır. 

 

564) G8 ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?  

Sekizler Grubu veya kısa kullanımıyla G8, bir uluslararası hükûmetler formu olup, 

günümüzde üyeleri olan Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, Birleşik 

Krallık ve ABD ülkeleri, dünya ekonomisinin yaklaşık %65'ini temsil ederler. 

 

565) SİBER SUÇ NEDİR?  

Bilişim suçu veya bilgisayar suçu terimi bir bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanılarak 

işlenen herhangi bir suçu ifade etmek için kullanılır. Bilgisayar, bir suçun 

işlenmesinde kullanılmış olabileceği gibi bir suçun hedefi de olabilir. 
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566) ÇOCUK İŞÇİLİĞİ NEDİR?  

Çocuk işçi yasalar veya gelenekler açısından belirlenmiş bir yaşın altında olan ve 

çalıştırılan çocukları ifade eder. 

 

567) ÇİNGENEYE BEYLİK VERMİŞLER BABASINI ASMIŞ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ.  

Ne oldum delisi soysuz kişi, eline yetki geçince, en yakınlarına kötülükler yapmakla 

işe başlar. 

 

568) DEVLET YÖNETİMİNE KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLARA 3 ÖRNEK 

VERİNİZ. 

Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği 

altına koymak, 

Devletin bağımsızlığını azaltmak, 

Devletin birliğini bozmak, 

Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden 

ayırmak. 

 

569) PANDEMİ NEDİR? PANDEMİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZİ 

AÇIKLAYIN. 

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş 

bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.  

 

570) ZAMAN KAVRAMI NE DEMEKTİR?  

Zaman veya vakit, ölçülmüş veya ölçülebilen bir dönem, uzaysal boyutu olmayan 
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bir süreklilik. Zaman kavramı, tarih boyunca felsefenin ilgi alanlarından biri 

olmasının yanı sıra matematik ve fizik çalışmalarının da önemli alanlarından biridir. 

 

571) "İŞİ OLAN İÇİN ZAMAN KIYMETLİDİR" SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

572) LGBT HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR?  

 

573) NAMIK KEMAL KİMDİR?  

Namık Kemal Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi mensubu, 

gazeteci, devlet adamı, ünlü yazar ve şairdir. Özellikle "İntibah" isimli romanı ve 

"Vatan, Yahut Silistre" isimli tiyatro oyunu ile tanınır. Asıl adı Mehmed Kemal'dir. 

Türk Edebiyatında öncü niteliği bulunan şair ve tiyatro yazarıdır. 

 

574) DEVLETİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN UNSURLAR NELERDİR? 

İç tehdit unsurları; irtica, anarşi, terör, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticaretidir. 

Bu unsurlar, ülkemizi bölmeyi ve yıkmayı amaçlamaktadır.  

Dış tehdit unusurları; Uyuşturucu madde ve silâh kaçakçılığı, uluslararası terörizm, 

Ermeni terörizmi, bati ülkelerinin ülkemiz üzerindeki emelleri ve casusluktur. 

 

575) MERKANTİLİZM NEDİR?  

Merkantilizm 16. yüzyılda Batı Avrupa'da başlamış ekonomik bir teoridir. Türkçeye 

yaklaşık olarak "Ticaretçilik" olarak çevrilmesi mümkündür. Merkantilizm güçlü bir 

ekonomi için ihracatı en üst düzeye çıkarmak ve ithalatı en aza indirmek üzere 

tasarlanmış bir ekonomik politikadır. 

 

576) TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ NEDİR?  
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Toprak bütünlüğü, bir devletin egemen güç olduğu sınırların korunması ve 

bölünmemesi ilkesi. Uluslararası hukuk ve egemenlik kavramları gereği ulus 

devletlerin, başka ulus devletlerdeki ayrılıkçı hareketleri veya sınır değişikliklerini 

desteklememeleri gerekmektedir. 

 

577) "GERÇEKLİĞE YÖNELMEYEN YÖNÜNÜ BULAMAZ" SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

 

578) "EN YÜKSEĞE ULAŞMAK İÇİN EN AŞAĞIDAN BAŞLAMAK 

GEREKİR" SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.  

Bir şeyleri başarmak için çok yol kat etmemiz gerekir. Hedefimizi yüksek tutmak 

önemlidir. Bir başarı elde edilecekse sıfırdan başlamak gerekir.  

 

579) POLİSİN VATANDAŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?  

Herkesin bildiği gibi polisin amacı güvenlik ve huzuru sağlamak, darda ve zorda 

olana yardım etmek. İyilikleri getirmek, kötülükleri götürmek. Vatandaşların 

haklarının zayi olmaması için, haklarına sıkıntı gelmemesi için polis görevini icra 

eder.  

 

580) SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ FAYDALARI NELERDİR? 

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN ÖRNEK VEREREK AÇIKLAYINIZ.  

Yurt içinde veya yurt dışında insanların haklarını savunurlar. Onları hem korur hem 

de kollarlar. 

Toplumun olması gerektiği yere gelmesi için çalışırlar. 

Suçların önüne geçmek için olumsuz alışkanlıkları engellemeye çalışırlar. 

Tedavisi zor olan hastalıklar için bir nebze nefes olmaya çalışırlar. 
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Aksayan ve giderilemeyen sorunların ifade edilmesi için uğraş verirler. 

İkna edici çalışmalara katılırlar. 

Kamuoyunu belli bir konuda eğitmek ve bilgilendirmek isterler. 

Yurt Dışı;  

Uluslararası Güvenlik Terörizm ve Etnik Çatışmalar Merkezi. 

Uluslararası İfade Özgürlüğü İletişimi. 

Yurt İçi;  

Down Sendromu Derneği. 

Genç Hayat Vakfı 

 

581) TOPLUMSAL SİLAHLANMA NEDİR? 

Kendini güvende hissetmeyen toplumlarda, ttoplumsal güvenliğin yeterince 

sağlanmadığı ülkelerde ve toplumlarda kişilerin kendilerini korumak amacıyla 

silahlanma yarışına girmesi. 
 

582) GELENEK GÖRENEK NEDİR?  

Gelenek ve görenekler; bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları 

dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel 

kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar. 

 

583) NEFRET SÖYLEMİ NEDİR? 

Nefret söylemi hedef alır, ötekileştirir ve düşmanlaştırır. Bir kişinin veya grubun din, 

dil, etnik kimlik, engellilik, yaş, cinsiyet, cinsel yönelimini hedef alan, önyargıya 

dayalı, olumsuz ve saldırgan ifadelerdir.  

 

584) ÖFKE NEDİR?  
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Öfke, kişinin haz alma duygusunu engelleyen her türlü durum, olay ya da kişiye 

karşı geliştirdiği bir duygudur. İnsanların hissettikleri duygular, hayatta kalmak için 

gerekli olduğu gibi zaman zaman zarar verici özelliğe de sahip olabilir. Öfke, çok 

önemli ve güçlü özelliklere sahip en temel duygulardan biridir. 

 

585) KANUNSUZ EMİR NEDİR?  

Gerçekten, anılan maddede; “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle 

çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya 

Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene 

bildirir. 

 

586) BİR ŞEYİN ÖĞRETİLMESİ VE SEVDİRİLMESİ ARASINDAKİ FARK 

NEDİR?  

 

587) İKTİDAR NEDİR?  

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişiler. Örneğin, krallıkla 

yönetilen bir ülkede iktidar kraldayken demokrasiyle yönetilen bir ülkede iktidar, 

seçimle iş başına gelen seçilmişlerdir. 

 

588) MELHAME-İ KÜBRA (BÜYÜK KIYIM) OLARAK BİLİNEN SAVAŞ 

HANGİSİDİR?  NEDEN BÜYÜK KIYIM DENMİŞTİR?  

Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk tarafından çok büyük ve kanlı savaş anlamına 

gelen Melhame-i Kübra ifadesi ile anılan, Türk Kurtuluş Savaşı'nın mühim bir 

muharebesi. 

Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok fazla subay kaybı olduğu için bu Muharebeye 

"Subay Muharebesi" adı da verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu muharebe için 
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"Sakarya Melhame-i Kübrası" yani kan gölü, kan deryası demiştir. 

 

589) TOPLUMSAL DEĞİŞME NEDİR?  

Genel bir terim olarak, kullanım biçimlerine göre "toplumsal değişme" Toplumsal 

yapıdaki değişim: Doğa, kurumlar, toplumsal davranış veya toplum içerisindeki 

sosyal ilişkiler, insanların bir aradalığı ve bundan daha fazlası için kullanılabilir. 

 

590) TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ZARARLARI NELERDİR?  

Çeşitli ülke ve toplumlarca kendi milli hedef ve menfaatlerine ulaşma aracı olarak 

kullanılan propaganda faaliyetleri, ülkemiz ve özellikle gençlerimiz için büyük bir 

tehdit oluşturmaktadır.  

Gerçekten de ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimiz, çoğu zaman 

çeşitli tehdit odakları tarafından arzu edilmeyen davranışlara itilmektedirler. 

Cesaretin çekingenliğe, macera isteğinin rahata, duyguların mantığa üstün geldiğini, 

araştırma, öğrenme ve dinamizm çağındaki bu dönemde gençlerde en etkin duygu 

otoriteden kurtulma duygusudur. Gençlerimizin bu kritik döneminden yararlanmak 

isteyenler bütün planlarını gençlerimizin bu özellikleri üzerine bina etmektedirler. 

Çeşitli kitle iletişim araçları ile gençlik kesimine ulaştırılan haber, bilgi, tema ve 

sloganlar yardımı ile gençlerin daha önce kazanmış olduğu değerler tahrip edilerek 

zihinleri karıştırılmaya çalışılmaktadır.  

Ülkemizin güven ve huzurunu tehdit eden bu örgütler toplumsal düzeni bozmaya 

çalışmaktadır. hem maddi hem de manevi ülkemizi zarara uğretmaya uğraşır. 

 

591) "İTİBAR İNSANIN CANI GİBİDİR. İNSANIN CANI ÇIKARSA BİR 

DAHA YERİNE GELMEZ" CÜMLESİNDEN NE ANLIYORSUNUZ. 
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592) SOSYALLEŞME NEDİR ? 

Toplumsallaşma, sosyalizasyon ya da sosyalleşme, toplumun mevcut değer ve 

normlarının bireylere öğretilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde 

birey ferdi olduğu toplum içerisinde nasıl davranacağını öğrenir. Daha öz bir 

anlatımla, birey toplumu ile bütünleşir ve toplumunun bir parçası haline gelir. 

 

593) MİLLET NEDİR ? 

Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, 

ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. Milleti 

etnik gruptan ayıran şey, daha politik olmasıdır. 

 

594) İŞBİRLİKÇİ NEDİR?KİME DENİR ÖRNEK VEREREK 

AÇIKLAYINIZ. 

İşbirlikçilik, ideolojik veya kişisel nedenlerden dolayı kasıtlı olarak bir düşmana 

hizmet veya yabancı kuvvetlerle işbirliğinin savunuculuğudur. Bu eylemi 

gerçekleştirenlere işbirlikçi denilir. 

 

595) GELİŞİM NEDİR NE ZAMAN BAŞLAR VE NE AMAN SON BULUR ? 

Gelişim psikolojisi, bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki 

ilişkiyi inceler. 

Doğum ile başlayıp ölüm ile son bulur. 

 

596) DEVLETİN HALK ÜZERİNDE YAPTIĞI PSİKOLOJİK HAREKAT 

NEDİR NASIL YAPILIR ? 

 

597) KAPİTÜLASYON NEDİR VE TÜKİYEDE Kİ KAPİTÜLASYONLAR 
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NE ZAMAN KALDIRILDI ? 

Kapitülasyon, bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı 

iktisadi ve sosyal ayrıcalıklara denir. Müslüman hükümdarların Avrupalı tacirlere 

vermiş olduğu ticari faaliyet iznidir. 

Kapitülasyonların gerçek anlamda kaldırılması ancak tam bir bağımsızlık belgesi 

niteliğinde olan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile mümkün olmuştur. 

 

598) KUVVETLER AYRILIĞININ HUKUK DEVLETİYLE İLİŞKİSİNİ 

AÇIKLAYINIZ. 

Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve 

yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir. Bu ilke 

Hukuk devletinin vazgeçilmez koşuludur. 

 

599) ŞUAN Kİ YANGINLAR HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

KİMLER TARAFINDAN YAPILMIŞ OLABİLİR?  

Doğal afetin her türlüsü canlı yaşamı için olumsuzdur. Yanan ormanlarımızdan 

dolayı birçok bitki ve hayvanlarımız zarar görmüştür. Bu afetler doğal yollada 

oluşmuş olabilir fakat ben bu şekilde düşünmüyorum. Ülkemizin bütünlüğünü 

bozmaya çalışan, her türlü zarara uğratmayı kendine amaç edinen bölücü terör 

örgütleri tarafından yapıldığını düşünüyorum.  

 

600) KENTLEŞME NEDİR? 

Tarım dışı etkinliklerin, özellikle sanayinin gelişmesine dayalı olarak nüfusun 

kentlerde yoğunlaşması ve kent alanlarının genişlemesi durumu ve süreci. 
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601) ‘İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ EVRENSELDİR’SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin dünya 

üzerindeki bütün insanların temel haklarını beyan eden bir bildiridir. Buradaki 

kapsamın genişliği ve evrensellik ifadesi bütün insanlığı ilgilendirmesiyle ilgilidir. 

 

602) EMPATİK İLETİŞİM NEDİR? 

Empatik iletişimin gerçekleşmesinde ,karşımızdaki kişiyi işitmek yeterli olmaz. 

Onun söylediklerini anlamak,düşünmek,etkin bir dinleyici olmak gerekir.  

 

603) KÜLTÜR NELERDEN OLUŞUR? 

Dil. Din. Gelenek ve görenek. Sanat. Dünya görüşü Tarih. 

 

604) PROPAGANDA NEDİR? 

Propaganda, çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan 

önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Propaganda tarafsız bilgi sağlama 

yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar. Mesaj doğru olsa da 

yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir.  

 

605) 93 HARBİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 
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1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden 

Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Savaş 2. Abdulhamit döneminde 

yapılmıştır. Hem Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki Tuna (Balkan) Cephesi'nde, 

hem de doğu sınırındaki Kafkas Cephesi'nde savaşılmıştır. Savaşın başlıca sebepleri; 

Osmanlı Devleti'nde yaşanan azınlık isyanları, Rusya ve Batı Avrupa ülkelerinde, 

Osmanlı Devleti'nde yaşayan Hristiyanların insan haklarının çiğnendiği konusunda 

oluşan tek taraflı kamuoyu, Rusya'nın Balkanlardaki genişleme siyaseti, Romanya 

ve Bulgaristan'ın bağımsızlık istekleri ve Panslavizm akımıdır.  

 

606) ‘ARPA EKEN BUĞDAY BİÇEMEZ’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Kötü davranışın karşılığı da kötü olur. 

 

607) ‘BAŞ BAŞA VERİNCE TAŞ YERİNDEN OYNAR’ ATASÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

 Herhangi bir iş yapabilmek için başkalarından yardım almak gerekir. Bazen tek 

başına işi yapmak zor olur ve tamamlanamaz. Ancak birlik olunursa her işin 

üstesinden gelmek mümkündür.  

 

608) SOSYAL MEDYADA İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA NE 

DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

 

609) TOPLUMSAL DEĞİŞİM NEDİR? 
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Bir toplumdaki toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir durumdan ya 

da varlık biçiminden başka durum ya da biçime geçişe "toplumsal değişme" denir. 

Toplumsal değişme nedeni insanlığın bilgi ve deneyim birikiminin artması olabildiği 

gibi, savaşlar veya doğal felaketlerden sonra yaşanan bir yıkım da olabilir. 

 

610) TÜKETİM ÇILGINLIĞI NEDİR? 

Tüketim çılgınlığı, alışveriş bağımlılığı olarak da tanımlanabilir. Kişi fazla tüketerek 

doyum sağlamaya çalışacak ve peşinden gelen maddi zorluk, borçlanma kişide 

tekrar depresyon ve anksiyete hissi yaratacak ve rahatlamak için tekrar tüketime 

odaklanacaktır. 

 

611) PROPAGANDA NEDİR? 

Propaganda, çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan 

önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Propaganda tarafsız bilgi sağlama 

yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar. Mesaj doğru olsa da 

yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir.  

 

612) YARI DEMOKRASİ NEDİR? 

Bu demokrasi çeşidinde halk bir yasama organı seçer ve yasaların yapılmasına da 

katkı sağlar. Bunun için halka tanınan yetkilerin başında halkoylaması gelir, meclis 

tarafından kanun hazırlanır ve halkoyuna sunulur, halk kabul ya da reddeder.  
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613) SOSYAL GRUP NEDİR? 

Belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, belli 

kurallara göre. belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan,en az iki kişiden oluşan, 

göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğuna sosyal grup denir.  

 

614)ROL PEKİŞMESİ NEDİR? 

Bir rolün, bireyin diğer rolünü yerine getirmesini kolaylaştırmasına da "rol 

pekiştirmesi" denir. Örneğin: anaokulu öğretmeni olan bir annenin, çocuklarını 

eğitirken bu bilgisini kullanması.  

 

615) NÜFUS ARTIŞININ OLUMSUZ YÖNLERİ NELERDİR? 

Kişi başına düşen milli gelirde azalma meydana gelir. İnsan sayısının artması, 

bölgede iş bulma imkanını zorlaştırır. Nüfus artışının yaşanması, tüketimin artmasını 

etkiler. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması daha zor hale gelir.  Ülkedeki 

kalkınma hızı düşüşe geçer. Çarpık kentleşmeler artar. 

 

616) TBMM’NİN GÖREVLERİ NELERDİR?        

Kanun Koymak, Değiştirmek veya Kaldırmak. Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap 

Kanunun Hazırlanması ve Görüşülmesi. Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma. 

Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanmasına İzin Verme. Genel ve Özel Af İlanı. 

Anayasanın Değiştirilmesi. Meclis İç Tüzüğünü Hazırlamak veya Değiştirmek. 
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617) MERKANTALİZM NEDİR ? 

16. yüzyılda Batı Avrupa'da başlamış ekonomik bir teoridir. Türkçeye yaklaşık 

olarak "Ticaretçilik" olarak çevrilmesi mümkündür. Merkantilizm güçlü bir 

ekonomi için ihracatı en üst düzeye çıkarmak ve ithalatı en aza indirmek üzere 

tasarlanmış bir ekonomik politikadır. 

 

618) TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ NEDİR ? 

Bir devletin egemen güç olduğu sınırların korunması ve bölünmemesi ilkesi. 

 

619) CİNSİYETÇİLİK NEDİR ? 

Cinsiyetçilik, biyolojik veya toplumsal cinseyete karşı yapılan önyargı ve 

ayrımcılıktır. Cinsel ayrımcılık, insanların diğer insanlar hakkındaki yargıları, 

kişisel değerlerden çok cinsiyete dayandığında ortaya çıkan ve kimi zaman nefret 

içeren çatışmalı durumdur. 

 

620) BREXİT NEDİR ? 

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması. 

 

621) İSTİKLAL MARŞININ BESTECİSİ KİMDİR ? 
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Osman Zeki Üngör. 

 

622) ‘PARA BAZI İNSANLARI EFENDİ EDER BAZI İNSANLARI DA 

UŞAK EDER’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.  

 

623) AY TUTULMASI NEDİR ? 

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna 

Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına 

yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile 

Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.  

 

624) HATAY KORİDORU NEDİR ? 

Bir terör koridorudur. 27 şubat 2020 de idlip’te oluian bir terörizm olayından 

bahsediliyor. Rus savaş uçaklarının saldırısı sonucu 36 askerimizi şehit verdik.  

 

625) HERKES DÜŞÜNCESİNDE ÖZGÜRDÜR AMA DÜŞÜNCEYİ 

SÖYLEMEK ZORUNDA DEĞİLDİR’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

İnsan istediği şeyi düşünemekte özgürdür. Bu düşüncesini dile getirmekte tamamen 

kendi insiyatifine bağlıdır. 

 



 

 

   191 

 

 www.ankaraparkur.com     ankarapomemparkur      Ankara Parkur     Parkur Ankara 
 
                           HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ! 

626) ‘CAMBAZ İPTE BALIK GÖLDE OLUR' SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

İnsanın şahsi becerileri ve yetenekleri doğrultusunda iş yapmasını ve bilgisi 

olmadığı bir konuda kendini zorlamaması gerektiği olarak tanımlanmaktadır. 

 

627) ‘ADALETİN EGEMEN OLDUĞU TOPLUMDA SİLAHIN ROLÜ AZ 

OLUR’ SÖZNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Adalet sağlanırsa süre gelen suçlar engellenir. Bazı isanlar adaleti yetersiz görerek 

kendileri adaleti sağlamak için şiddet vari yollara başvuruyor. Adaleti sağlamak 

devlet organlarının görevidir. Sağlanan adaletde adaletli olmalıdır, eşit olmalıdır. bir 

hak verilirken diğer hak ihlal edilmemelidir. 

 

628) SUÇ İŞLEYEN BİR ÇOCUK EĞİTİME DEVAM ETMELİ MİDİR? 

Tabi ki. Bu dünyaya hepimiz bilgimiz olmadan geliriz. Neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu sonradan öğreniriz. Belki aileden belki çevreden kaynaklı şuç işleyen 

çocuk bunu bilinçli olarak yapmamış da olabilir. Tekrar eğitime başlayıp topluma 

kazandırılması gerekir.  

 

629) TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR 

NASIL KAYBEDİLİR? VATANDAŞLIKTA Kİ TEMEL İLKELER 

NELERDİR? 

Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları 

halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.  
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 a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. 

 b) Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin 

inandırıcı belirtiler bulunmak.  

c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.  

ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak. 

. Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre 

kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren 

hüküm ifade eder. İzin isteyen kişilerde de başvuru tarihinden geriye doğru 

Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak. Toplumsal yaşama uyum 

sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek. Türkiye'de kendisinin ve bakmakla 

yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak. 

Vs. 

 

630) KİTLENİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde kitle, bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan 

topluluğu, kütle olarak, belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı 

olarak nitelendirilebilir. 

 

631) LAİKLİĞİN TANIMI NEDİR? 

Devlet yönetiminde dinin veya dinsizliğin referans alınmamasını ve devletin din 

veya dinsizlik karşısında tarafsız ve tepkisiz olmasını savunan ilkedir. 
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632) HERHANGİ BİR KURULUŞUN ÇOCUKLARA DESTEK 

VERMESİNDE Kİ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ NELERDİR?  

 

633) SAVUNMA SANAYİSİNİN ÖNEMİ NEDİR? 

Ticari bir endüstri kolu olan savunma sanayii, askeri malzeme, teçhizat ve tesislerin 

araştırma ve geliştirme, mühendislik, üretim ve servis hizmetlerini sağlamaktadır. 

Her ülke, kendi sahip olduğu sınırları korumakla yükümlüdür. Bu sınırları 

koruyabilmek adına insan gücünden oluşan doğrudan koruma ve korunma amaçlı 

üretilen araç ve gereçleri kullanma yetisine sahip bir ordu kurulmaktadır. Ancak 

ülkelerin sınırlarını koruması için sadece insan gücü yeterli değildir. Ordunun 

ihtiyacı olan savunma amaçlı araç ve gereçlerin üretimi ve temini savunma sanayii 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

634) ANAYASAL YARGI İLE DEMOKRASİNİN İLİŞKİSİNİ 

AÇIKLAYINIZ. 

Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için 

meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik yollarla 

seçilmiş olan yönetenlerin, demokrasi sınırlarında kalmaları sağlanabilmektedir. 

Ancak bu sayede, demokrasinin gereği olarak birey, iktidar karşısında 

korunabilecektir. 
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635) İHTİYAR: GENÇ OLMANIN NE OLDUĞUNU BEN BİLİRİM GENÇ: 

İHTİYAR OLMANIN NE OLDUĞUNU BİLİYOR OLABİLİRİM.’SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

İhiyarlamış kişi gençlik evresinden geçtiği için kesin olarak gençliği bilebilir fakat 

genç heniz ihtiyarlık evresini görmediği için emin olamaz kesin konüşamaz sadece 

tahmin edebilir. 

 

636) GRUP NEDİR ? 

Küme. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi 

gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta 

topluluğu. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. 

  

637) HUKUK NEDİR ?HUKUK OLMASA NE YAPARDINIZ. 

Hukuk, hakları güvence altına alan kurallar sistemidir.  

Güçsüzü güçlünün ezmesini, kişinin bir başkasının hakkını gasp etmesini 

engellemek, bir arada yaşamayı ve huzuru sağlamak için toplumsal adaletsizliği 

gidermek amacıyla hukuk devletin, insan topluluklarının ve birlikte yaşamanın 

olmazsa olmazıdır.  

 

638) ‘MAHKEMELER KADININ MÜLKİYETİ DEĞİLDİR’SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 
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Bir makamda oturan kişilerin, esasında o makamın sahibi olmadıkları anlamına 

gelmektedir. 

 

639) KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN YUNANİSTANA 

VERDİĞİ YER NERESİDİR ? 

Sevr barış antlaşması ile Doğu Trakya, İzmir ve çevresi yunanistana verilecek kararı 

alınmış. 

 

640) ANAYASAYA GÖRE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ NEDİR ? 

26. Madde. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı,resim veya başka yollarla tek 

başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi 

makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek 

serbestliğini de kapsar. 

 

641) MEŞRUTİYET NEDİR? DEMOKRASİDE NE İŞE YARAR ? 

hükümdarla yönetilen bir ülkede, hükümdarın ya da bir başbakanın başkanlığı 

altında bir hükümetin ve yasaları yapan seçilmiş bir parlamentonun bulunduğu 

yönetim biçimi.  

Demokrasi ise siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla 

halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu bir sistemdir. 

Meşrutiyet, yönetimin tek otoritesi olan Padişah'ın tek karar organı olduğu bir 
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sistemde, halkın da söz sahibi olduğu yenilikçi yapıyı temsil eder.  

 

642) KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK NEDİR? 

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit 

haklara sahiptir.  

 

643) KASTEN SUÇ İŞLEMEK NEDİR? 

Kast; Fail tarafından bir suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek 

gerçekleştirilmesidir.  

 

644) KİŞİSEL FAKTÖRLERİ ETKİLEYEN NEDENLER NELERDİR? 

Açıklık, Sorumluluk, Dışadönüklük, Uyumluluk ve Duygusal denge'dir. Bunlara 

aynı zamanda "Beş Etmen Modeli" (BEM) de denir.  

 

645) DANDANAKAN SAVAŞI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 

(1040), Selçuklu Devleti'nin Gazne Devleti'ni yendiği ve Gazne Devleti'nin 

çözülmesine yol açan muharebedir. Bu muharebeden sonra Gazne Devleti yıkılış 

dönemine girmiş, Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.  
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646) HÜMANİZM NEDİR? 

Hümanizm, insancılık, beşeriyetçilik, insan odaklılık veya insan-merkezcillik. 

İnsanın değerini vurgulayan ve rasyonalizm(akılcı) ile ampirizme(deneycilik) 

odaklanan felsefi düşünce öğretisi. 

 

647) ‘İNSANIN KÜLTÜR SEVİYESİNİ BOŞ ZAMANLARINDA NE 

YAPTIĞI BELİRLER’SÖZÜNÜAÇIKLAYINIZ. 

Boş zamanını boş değerlendirirse kültürel seviyesinde hiç bir değişiklik olmaz. 

Bunun yerine kültürel anlamda gelişme sağlayacak aktivitelerde bulunması gerekir.  

 

648) ‘EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR’SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

 Bu söz, demokrasiyi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti, halk 

egemenliğine dayandırdığını Teşkilat-ı Esasiye Kanunundan bu yana Türkiye 

anayasasında yer alan, TBMM'de kürsünün arkasındaki duvarda tamamı büyük 

harflerle yazılı bulunan ve Türk milleti adına Türkiye'nin kuruluşunu ilan eden 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temel dayanağını oluşturan ilkedir.  

 

649) KUT’ÜL AMARE NEDİR ? 

I. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında 

gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesidir. 8.000 askerden oluşan İngiliz-Hint 

garnizonu Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde Kut kasabasında Osmanlı ordusu 
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tarafından kuşatılır. Halil Kut, Türk asker. "Kut'ül Ammare Kahramanı" olarak da 

bilinir.  

 

650) HİNDİSTANDA OLUŞAN KORONA VARYANTININ ADI NEDİR? 

Delta Plus 

 

651) NAVTEX NEDİR? 

Orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet, hava rapor ve uyarılarını otomatik 

olarak ileten uluslararası haberleşme sistemi.  

 

652) ANAYASADA YER ALAN DÜŞÜNCEYİ YAYMA HÜRRİYETİ İLE 

ALAKALI GÖRÜŞLERİN NELERDİR? 

Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da 

vermek serbestliğini de kapsar. İnsan özgür bir varlıktır ve düşüncelerini açıkça 

söyleyebilmeli. 

 

653) GENEL KÜLTÜR ÖĞELERİ NELERDİR ? 

Dil. 

Din. 

Gelenek ve görenek. 
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Sanat. 

Dünya görüşü 

Tarih. 

 

654) ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI NELERDİR? 

Güneş enerjisi, akarsu ve dalgaların kinetik enerjisi, rüzgâr enerjisi, 

jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi en bilinen alternatif enerji kaynakları. 

 

655) İŞ GÜVENLİK NEDİR? 

Meslekte çalışan kişilerin güvenliği, sağlığı ve refahı ile ilgilenen çok disiplinli bir 

alandır.  

 

656) KURUMSAL KÜLTÜR NEDİR ? 

Belirli insan topluluklarınca oluşturulan ve kurum çalışanları tarafından paylaşılan 

değerler, inançlar, beklentiler, normlar ve semboller bütünüdür. 

 

657) KURUMSAL PRESTİJ NEDİR ? 

Ürün ve hizmeti kaliteli bir biçimde üretmeniz önemlidir ancak daha önemlisi bu 

kaliteyi ifade edebilmektir. 

 

658) CORONAVİRÜS AŞISINI TÜRK BİLİM İNSANLARININ BULMASI 
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HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ. 

 

 

 

659) 1.VİYANA KUŞATMASI HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE 

YAPILMIŞTIR? 

 I. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya Arşidüklüğü'nün 

başkenti Viyana'nın I. Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından 

kuşatılmıştır. 

 

660) ‘MERDİVENLER TEKER TEKER ÇIKMAK’SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

 

661) 3 TANE LİDER SAYINIZ. 

Asya Hun Devleti hükümdarı Metehan, Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila, 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 

 

662) ‘DÜNYA DA BİR DEĞİŞİM OLMASI İÇİN KENDİNİ O DEĞİŞİME 

HAZIRLAMALISIN’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Fark yaratmak istiyorsan öncelikle değişime kendinden başlaman gerektiğini 

söylüyor. 
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663) ‘ZAMANIN DEĞERİNİ YAPACAK İŞİ OLAN DAHA İYİ 

BİLİR’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Zaman bir an bile durmadan akıp gitmektedir. Çalışıp üreten, emek harcayan, 

yapılacak işleri olan insanlar, zamanın kıymetini daha iyi bilirler. Çünkü bir işin 

yapılması belirli bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. 

 

664) TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASINDA 3 

TANE ÖRNEK VERİNİZ. 

 

 

665) ‘KİŞİ HERŞEYİ BİLİR KENDİSİNİ BİLMEZ’SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

İnsan olmanın yolu kendini bilmekten geçer ama herkes bunu yapamıyor dışardaki 

hayata o kadar çok kaptırmıştır. 

 

666) TÜRKİYE DE SON YILLARDA ARTAN SUÇ ORANLARININ 

SEBEPLERİ NELERDİR ? 

İnsanlar her şeye o kadar çabuk alışıyor ki kadın cinayetleri, taciz, darp artık her şey 

o kadar normalleşti ki suç işlemeyi ne toplum gözünde caydırıcı bir sonuç var ne de 

suçu işleyen suçluyu caydıracak bir yasa. 

 

667) İLETİŞİM TEMELLERİ NELERDİR ? 
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İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında 

gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. İletişimin temelleri ise 

kaynak, alıcı, mesaj, kanal ve geribildirimdir. 

 

668) BİREY OLMAK NE ANLAMA GELİR? 

Kararlarını kendi verebilmektir. Birey olmak, toplumdan kendini yalıtmak değil, 

bütünün içinde kendi gibi bulunabilmektir. İnsan bireysel varlık olduğu kadar 

toplumsal varlıktır. Toplumun gelişmesi gerçek bilinçli bireylerden oluşması ile 

olanaklıdır. 

 

669) BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN HANGİ YOL İZLENMELİDİR? 

Çok  genel bir konudur ama plan yapıp o plana uygun hareket etmek. Pes etmemek... 

 

670) ANAYASA MAHKEMESİNİN TEMEL KAVRAMLARI NEDİR? 

BİREYSEL BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 

Türkiye'deki anayasal yüksek yargı organlarından biridir. Kanunların, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 

Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel 

başvuruları karara bağlar. Bireysel başvuru, ceza hukuku, idare hukuku, medeni 

hukuk vb. gibi sayısız hukuk alanında yaşanan ve koruma altına alınan bir hakkın 

ihlali sonucunu doğuran her mağduriyet için başvurulabilecek bir yargı yoludur. 
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 671) ‘BİR İŞTE ZİRVEYE ÇIKMAK İÇİN EN ALT BASAMAKTAN 

BAŞLAMALISIN’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Dipte neler olduğunu görmeden üstteki sorunları çözemezsin o yüzden başarılı 

olmak istiyorsan önce dibi göreceksin. 

 

672) BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE GÖÇ ETMENİN TOPLUM 

ÜZERİNDE Kİ ETKİLERİNELERDİR? 

İş gücü açığı kapanır. 

Nüfus artar. 

Göçmenlerin kültürel uyum sorunu yaşaması. 

Yoğun göç sonucu şehirlerde gecekondulaşma. 

Yerli halkın göçmen topluluğu kabullenme ya da tam tersi dışlama tepkileri söz 

konusu olabilir.  

Yerli halk ile göçmenler arasında rekabet ortamı oluşur. 

 

673) HATİBİN GÖREVİ DOĞRUYU YAZMAKSA, HAKİMİN GÖREVİ 

DOĞRUYU SÖYLETMEKTİR’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

674) TOPLUM İÇİNDE BİREY NEDİR? 

Birey, toplumdaki en küçük yapı taşıdır ve tek bir kişiyi 

tanımlar. Toplum ise bireylerin bir arada yaşadığı sosyal 

ortamdır. Birey ve toplum ise grupları oluşturur. İçinde bulunduğu toplumda yanı 

amaçlar için bir araya gelen topluluklara grup denir. 
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675) TOPLUMSAL GELİŞME NEDİR? 

Toplumsal gelişme, bir toplumda belli ölçütlere göre ileriye doğru bir değişmeyi 

(sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda) ifade eder. 

676) TOPLUMSAL STATÜ NEDİR? 

Sosyal statü veya toplumsal konum, bir bireyin belirli bir toplum ve kültür içindeki 

konumu. Bireyin sosyal çevre ve sosyal organizasyon içindeki yerini belirler. Bu 

konum prestije dayanır ve beraberinde yaşam tarzı, haklar ve sorumluluklar getirir.  

 

677) STRATEJİ NEDİR? STRATEJİ KAVRAMLARI NELERDİR? 

Strateji, izlem, bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen 

politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri 

bir arada kullanma bilimi ve sanatı. 

 

678) SÖZLÜ ŞİDDET NEDİR? ÖRNEK VEREREK AÇIKLAYINIZ. 

Küfür etme, hakaret, bağırma, aşağılama, yıkıcı eleştirilerde bulunma, alay etme, 

emir verme. 

 

679) ŞİDDETİN TÜRLERİ NELERDİR? 

Fiziksel şiddet. 

Cinsel şiddet. 

Duygusal şiddet. 
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Ekonomik şiddet. 

Siber şiddet. 

 

680) TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA TRAFİK KAZALARININ 

YAŞANMASINDA İNSANIN FAKTÖRÜ NEDİR? 

Pratik yapmadan trafiğe çıkmak. 

Yol ve hava durumuna karşı önlem almamak. 

Trafikte dikkatsiz araç kullanmak. 

Alkollü araç kullanmak. 

Sürüş esnasında aşırı hız yapmak. 

Trafik kurallarına uymamak. 

Yayaya geçiş hakkı tanımamak. 

 

681) ‘KÖTÜLÜK ÖLÜMDEN DAHA HIZLI KOŞAR’ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Ölümden sakınmak o kadar zor değildir, zor olan kötülükten sakınmaktır 

çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar. ... Çünkü kötülük, ölümden daha hızlı 

koşar. 

 

682) ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE MEŞRU MÜDAFAA HAKKI NEDİR 

AÇIKLAYINIZ. 

Dışarıdan yönelen bir saldırıya karşı, devletin meşru olarak kuvvet kullanma 

hakkıdır. Meşru müdafaa hakkına yol açan saldırgan fiilin ani ve kapsamlı olup 
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başka bir seçeneğe ve durum değerlendirmesi yapmaya imkân verecek süre 

bırakmaması gerekir. 

 

683) İTTİFAK NEDİR ? 

Bir ittifak halklar, gruplar ya da egemen devletler arasında ortak faydayı sağlayacak 

karşılıklı çıkarlara dayalı kurulmuş ilişkilerdir.  

 

684) MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİ NEDİR ? 

Türkçeyi sadeleştirme çalışmalarının sonucu olarak "çağdaş uygarlık düzeyi" olarak 

da nitelenen, Atatürk'ün Türk ulusuna, ulaşılmasını hedef olarak gösterdiği seviye. 

 

685) ‘TOPLUMSAL HAYATTA OLUMSUZ OLAYLARA UMURSAMAZ 

OLUNMAMALI’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Suça ve suçluya o kadar çabuk alışıyoruz ki burada da ona vurgu yapmak istemiş. 

 

686) SADABAT PAKTI ÜYELERİ HANGİ ÜLKELERDİR ? 

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937 tarihinde 

Tahran'da Sadabat Sarayı'nda imzalanan dörtlü saldırmazlık paktı. 

 

 

687) ‘HER İNSAN ÖZGÜR DOĞAR AMA HER YERDE ZİNCİRE 

VURULMUŞTUR’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 
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Allah'ın iyi ve doğru, kötü ve yanlış dediği şeyleri değil, Allah yerine koydukları 

kişi ve toplulukların söylediklerini yapmakta ya da yapmamaktadırlar.  

 

688) ‘DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Ufak ufak biriken şeyler, yeri geldiğinde gözle görülür bir büyüklüğe ulaşacağı için 

küçümsenmemelidir” manasında kullanılan bir söz. Bugün az ar azar biriken şeyler, 

yarın birikerek dağ gibi bir niceliğe sahip olur. 

 

689) ‘KENDİNİ ÇOK SEVEN KARŞIDAKİNE AZ SEVDİRİR’SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

İnsan, topluluk içinde belirli bir yer kapladığı için her şeyden önce kendi kendini 

saymalı, güvenmeli ve hatta sevmelidir. Çünkü bir şeye karşı sevgi duymak onu 

yükseltmenin, değerlendirmenin başlıca nedenidir. Fakat her-şeyin kararında 

kalmasını bilmek gerekir. Toplum içinde iyi eğitim görmemiş bazı insanlar vardır; 

bunlar, garip bir beğeniyle kendi kendilerini pek çok severler. Çekilmez bir bönlükle 

kendilerine hayran ve nefislerine düşkündürler. Her durumda en önce kendilerini 

düşünürler. Önce kendileri var olsunlar, sağ olsunlar, mutlu olsunlar; hep bunu 

isterler. 

 

690) ‘ACI PATLICANI KIRAĞI ÇALMAZ’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Kötü durumlar yaşamış kişiler, benzer şekilde kötü durumlar yaşadıkları için artık 

bunlardan çok fazla etkilenmezler şeklindedir. 
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691) MEDYA OKURYAZARLIĞI NEDİR? 

Radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı basın organlarına 

erişmek, kritik bir şekilde okumak, yargılamak, yaratmak için kullanılan bir terimdir. 

Basın organları, bir bireyin dünyayı nasıl algılayacağını biçimler ve yönlendirir. 

 

692) SOSYAL MEDYANIN KÖTÜYE KULLANILMASI NASIL 

ENGELLENİR? 

Gelen uyarıları kapatın. Hayatın sadece bir anını gösterdiğini unutmayın. İlham alın, 

cesaretinizi kırmayın. 

 

693) ‘GELECEĞİMİZ BUGÜNDÜR’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Gelecek için yapabileceğimiz en önemli şey bugün, geleceğimiz için çabalamaktır. 

 

694) EĞİTİMDE CEZA VE ÖDÜL MEKANİZMASI NEDİR ? 

Çocuk eğitiminde ödül ve ceza sık sık kullanılan bir yöntemdir. Ancak aslolan 

olumlu pekiştirme yani ödüldür. Eğitimde ceza son çaredir ve en güzel ceza çocuğu 

sevdiği bir şeyden mahrum bırakmaktır. Her evde belli kuralların olması çocuğun 

içsel disiplin mekanizmasını oluşturması açısından önemlidir. 

 

695) YEREL YÖNETİM NEDİR?ORGANLARI HAKKINDA BİLGİ VERİR 

MİSİNİZ ? 
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Ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, 

ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk 

düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. il, ilçe, kasaba ya da köy 

halkının yerel ortak gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları halk 

tarafından seçilen kamu tüzelkişisi. 

 

696) YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 

Yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı özelliklerinin 

karışımıdır. Yürütme gücü halk tarafından seçilen devlet başkanı ile meclis 

güvenine dayanan hükûmet başkanı arasında paylaşılır. Fiili olarak ise yürütmenin 

başı devlet başkanıdır. 

 

697) DEVLET DESTEKLİ TERÖRİZM NEDİR ? 

Devlet destekli terörizm, devletler veya devletlerle ilişkili (istihbarat örgütleri, sivil 

toplum örgütleri vb.) ulusaltı gruplar tarafından stratejik, politik, dinî veya ekonomik 

hedeflere ulaşabilmek için hedef toplum üzerinde korku ortamı yaratmaya yönelik 

şiddet ve yıldırma eylemleridir. 

 

698) TOPLUMSAL ALGI NEDİR ? 

Bireyin içinde yaşadığı toplumun etkisi ile kişi, nesne ya da durumları algılayıp 

tutumlar oluşturmasına denir. 
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699) COĞRAFYANIN İNSAN ÜZERİNDE Kİ ETKİSİ NEDİR ? 

insanların yiyeceği yemek türünü belirler. 

insanların yiyecekleri meyveleri, sebzeleri, yetiştirebileceklerinin hangileri 

olacağına karar verir. 

insanların kıyafetlerine karar verir. 

insanların ev şekillerini etkiler. 

insanların dillerini etkiler. 

insanların kültürlerini etkiler. 

insanların dış görünüşlerini etkiler. 

 

700) TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK KONUMU HAKKINDA BİLGİ 

VERİNİZ. 

Türkiye, dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip olan Orta Doğu ve Hazar 

Havzası ile önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağında bulunan Akdeniz Havzası 

içinde yer alır. Karadeniz Havzası ve Boğazlar, Balkanlar, Kafkasya ve Orta 

Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde bulunmaktadır. 

 

701) ‘HEM ERKEK DOĞUR HEM KIZ DOĞUR AMA HAMURUNU 

KENDİN YOĞUR’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

702) FATİH SULTAN MEHMET’İN YURTDIŞINDAN GETİRTTİĞİ 

RESSAM KİMDİR? 

Gentile Bellini (1429 - 23 Şubat 1507), Rönesans döneminde Venedik'te yaşamış 
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İtalyan bir ressamdır. 1478'de Venedik Cumhuriyeti tarafından Fatih Sultan 

Mehmet'in Portresi yapmak üzere İstanbul'a gönderilmiştir. 

 

703) OLİMPİYATLAR KAÇ YILDA BİR OLUR BU YIL NEREDE 

OLACAK? 

 Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda 

bir düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinlik. 2022 Kış Olimpiyatları veya resmî 

adıyla XXIV Olympic Winter Games, Uluslararası Olimpiyat 

Komitesi tarafından Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 

 

704) OPEC ÜYELERİ KİMLERDİR? 

Şu anda OPEC, Suudi Arabistan, Venezuela, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Kuveyt, 

BAE, Libya, Nijerya, Katar, Cezayir, Angola ve Ekvador olmak üzere 12 üyeden 

oluşuyor. 

 

705) TOPLUMSAL KONTROL NEDİR?  

Toplumun veya toplumdaki bazı unsurların bireyi belli normlara uymaya 

zorlamasıdır. Sosyal kontrolün amacı toplumda düzeni sağlamaktır. Resmi ve gayri 

resmi olmak üzere iki çeşidi vardır. 

 

706) TECHİR KANUNU NEDİR? 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Olimpiyat_Komitesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Olimpiyat_Komitesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pekin
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Tehcir Kanunu veya resmî adıyla Sevk ve İskân Kanunu, 27 Mayıs 1915'te Osmanlı 

hükûmeti tarafından I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu ile karşı karşıya 

gelebilecek iç unsurların savaş bölgelerinden uzak yerlere devlet eliyle gönderilmesi 

için çıkarılan göç kanunu.  

 

707) ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 

Endülüs Emevîleri, Abbasilerin, Emevî hanedanına son vermesi ile 10. Emevi 

halifesi Hişam bin Abdülmelik'in torunu ve Muaviye bin Hişâm'in oğlu 

Abdurrahman, İspanya'ya giderek burada 756 yılında Endülüs Emevî Devleti'ni 

kurdu. Abdurrahman, Abbâsîler ile mücadele etti, Franklara karşı başarılar kazandı. 

 

708) TARİH NEDİR? 

Tarih, geçmiş zamanın incelenmesidir. "Tarih", geçmiş zamanda olan olayların 

incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin keşfi, toplanması, 

organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile de ilgilenen bir şemsiye terimdir. 

 

709) KOZMOPOLİTAN NEDİR? 

Kozmopolitanizm, bireyin insanlık adı verilen büyük komüniteye aitliğini savunan, 

yerel nitelikteki bağlılığın yerini evrensel bağlılığın aldığı, evrensel düşüncelerin 

benimsendiği, tüm dünyanın ülke ya da vatan olarak görüldüğü; genellikle bu 

görüşlerle ilgili etiksel, sosyolojik ve siyasi felsefelerin tanımlanmasında kullanılan 

bir kavramdır. Bu fikirleri benimseyen kişi kozmopolit veya kozmopolitan diye 
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adlandırılır. 

 

710) ‘ÇAKIL TAŞLARINI KEMALE ERDİREN ÇEKİÇ SESLERİ DEĞİL 

SUYUN OKŞAYIŞIDIR.’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

711) ‘GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Herkesin bildiği, apaçık bir gerçek yalan yanlış sözlerle değiştirilemez, ört bas 

edilemez. 

 

712) EMNİYET TEŞKİLATININ İLK KADIN ŞEHİDİ KİMDİR? 

İlk kadın terör şehidimiz Mürüvet Akpınar... İstanbul Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğü'nde görevliyken 3 Şubat 1992'de şehit oldu. 

 

713) EKOLOJİ NEDİR? 

Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. 

Ekosistemse canlı ve cansız çevrenin tamamıdır.  

 

714) SERBEST PİYASA NEDİR? 

Serbest piyasa, ürünün fiyatının alıcı ve satıcının karşılıklı olarak anlaşmasıyla 

belirlendiği, arz ve talebine hükûmet tarafından müdahale yapılmayan bir piyasadır.  
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715) DEVLETLERİN EGEMEN EŞİTLİĞİ NEDİR ? 

Devletlerin egemen eşitliği; bir devletin, diğer devletler karşısında bağımsız ve 

kendi sınırları içinde meşru egemen olduğunu, hiçbir devletin de bir diğerinden 

üstün olmadığını niteleyen uluslararası hukuk ilkesi 

 

716) ALIN TERİ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Bir kazanç elde etmek için sarf edilen çaba ve verilen emek. Alın teri, para kazanmak 

ve mal mülk sahibi olmak için çalışmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu 

deyim, insanın ne kadar zor olursa olsun sadece çok çaba sarf ederek hayallerini 

gerçekleştireceği anlamına gelir. Türk - İslam kültüründe alın teri kavramı önemli 

bir yer tutar. Kültürümüzde insan emeğine büyük önem verilir. Bu nedenle insanın 

er ya da geç emeğinin karşılığını alacağına inanılır. 

 

717) SAYGINLIK NEDİR? 

Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, itibar,  

 

718) ‘KAVAK AĞACINI BEĞENEN VE SEVEN ÇOK AZ KİŞİ GÖRDÜM 

ÇÜNKÜ DOSDOĞRUDUR.’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Doğru olan ve doğruluktan yana olan insanlar bulunduğu ortamda pek sevilmez. 

Çünkü onlar özü sözü bi kişilerdir. gerçekleri, doğruları çekinmeden dile getirir. 
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Yaşamları doğruluk üzerinde devam eder. Kötü ve yanlış olan herşeye karşı 

rahatsızlıklarını dile getirirler.  

 

719) ÖNYARGISIZ İNSANI TANIMLAYINIZ. 

Sezgisel ve betimlenmiş gözlüklerini bir kenara koyup, hayata sadece belli bir 

persfektiften bakmayı kabul etmeyen insandır. mantığının ona kazandırdıklarını 

bilen ve her duruma şeffaf şekilde yaklaşandır. 

 

720) TOPLUMSAL TABAKALAŞMA NEDİR? 

Toplumsal tabakalaşma kavramı hiyerarşik bir düzene ve toplum içerisindeki güç ve 

refahın bölümlenmesine, bireylerin bu bölümlenmedeki konumlarına atıfta bulunur. 

Kavram, sosyo-ekonomik bir içerik taşıyan sınıf kavramıyla ilişkilidir ve ekonomik, 

toplumsal, siyasi ve ideolojik eşitsizlikler ya da farklılıklar temelindeki sosyo-

ekonomik koşulların farklı görüngüleri üzerine kuruludur. 

 

721) HEDEFİ OLMAYANLAR NE GİBİ DURUMLARLA KARŞILAŞIR? 

Yaşamın her anında büyük küçük koyduğumuz hedeflere ulaşmak, insana mutluluk 

verir. 

Kişinin hedefi olmaması ise bir boşluk hissi yaratır. 

 

722) KARLOFÇA ANTLAŞMASININ ÖNEMİ NEDİR? 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1n%C4%B1f
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Osmanlı Devleti'nin ilk olarak büyük toprak kayıpları yaşadığı bir 

antlaşmadır. Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminin 

başlangıcı olarak kabul edilir. 

 

723) GÖREV NEDİR? 

Bir kimsenin ya da bir şeyin yapageldiği, göregeldiği iş ya da kendisinden beklenen 

eylem, iş. 

 

724) PRESTİJ NEDİR?  

Saygınlık, itibar. 

 

725) ‘İTİBAR KAYBEDİLİNCE NEDEN GERİ GELMEZ’SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

 

726) TÜRK AŞISINI KİM BULMUŞTUR? 

Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından 

geliştirilmiştir. Adı TURKOVAC 

 

727) PKK’NIN İDEOLOJİLERİ NELERDİR? 

PKK'nın ideolojik yapısı Marksizm-Leninizm, Maoculuk, Kürt milliyetçiliği, 
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Apoculuk ve demokratik konfederalizm'dir.  

 

728) İDARE NEDİR? 

 Yönetme, yönetim, çekip çevirme 

- Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü 

- Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam 

- Bir kurumun işlerini yürüten kurul 

 

729) DİNSEL MİTOLOJİNİN TERÖRİZM ÜZERİNDE Kİ ETKİSİNİ 

AÇIKLAYINIZ. 

 

730) CARİ AÇIK NEDİR? 

Ülkenin dışsatımıyla dışalımı arasında oluşan açık, dış ticaret açığı. 

 

731) PSİKOLOJİK HAREKET NEDİR? 

Psikolojik savaş, açıklanan bir olağanüstü durum veya savaşta, iletişim araçları ve 

diğer psikolojik vasıtaların düşman üzerinde psikolojik baskı yaratmak ve düşman 

kontrolü altındaki bölgelerdeki düşman gruplarının ve diğer hedef alınan 

toplulukların tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemek amacıyla kullanılması. 

 



 

 

   218 

 

 www.ankaraparkur.com     ankarapomemparkur      Ankara Parkur     Parkur Ankara 
 
                           HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ! 

732) I. VE II. VİYANA KUŞATMALARININ PADİŞAHI KİMDİR?  

I. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya 

Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'nın I. Süleyman komutasındaki Osmanlı 

ordusu tarafından kuşatılmasıdır 

II. Viyana Kuşatması veya Viyana Bozgunu, 1683 yılında IV. Mehmet devrinde 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana'yı kuşatması ile gerçekleşen bir duraklama 

dönemi savaşıdır. 

 

733) MUTASYON NEDİR? 

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA 

diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise 

mutant olarak adlandırılır.  

 

734) GRUP ÇALIŞMASININ AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 

Giriş 

Oturumu Başlatma Ve Tanışma. 

Grup Normlarının Oluşturulması 

Amaç Ve Beklentileri Netleştirme. 

Kaygıları Giderme Ve Güven Oluşturma. 

Oturumun Kapanışı Ve Değerlendirme. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avusturya_Ar%C5%9Fid%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avusturya_Ar%C5%9Fid%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Viyana
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._S%C3%BCleyman
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_ordusu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_ordusu
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735) DEMOKRASİNİN İLKELERİNİ BELİRTİNİZ. 

Yasalara uyma zorunluluğu 

Eşitlik 

Aktif Katılım 

Çok Partili Sistem 

Çoğunluğun Yönetimi 

Çoğulculuk 

Hesap Verebilirlik 

Şeffaflık 

Anayasal Güvence 

Güçler Ayrılığı 

Sivil Toplum 

 

736) AVRUPA BİRLİĞİ NE ZAMAN KURULMUŞTUR?AMACI NEDİR? 

1 kasım 1993----Avrupa Birliği (AB), yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları 

büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 

yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın 

yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve 

sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi_%C3%BCyesi_%C3%BClkeler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Maastricht_Antla%C5%9Fmas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Ekonomik_Toplulu%C4%9Fu
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737) ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİĞİ OBJEKTİF Mİ SUBJEKTİF 

MİDİR? 

Bu milliyetçilik anlayışı; din ve ırk birliği gibi objektif unsurlara değil, dil, kültür 

tarih birliği ve gelecekte de birlikte yaşama arzusu gibi sübjektif unsurlara dayanan 

modern bir yaklaşım arz etmektedir. 

 

738) HAK VE ÖZGÜRLÜK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ AÇIKLAYINIZ. 

1. Haklar ve özgürlükler benzer ifadeler gibi gelebilir. Benzerlikleri ise: 

- Haklar ve özgürlükler bütün insanları kapsar. 

- Haklar ve özgürlükler bireyler için, bireysel konulardır. 

- İnsan Hakları tarafından belirlenmiştir, bir başka kişinin hakkını devralamayız. 

Fakat küçük farklılıkları vardır. Bunlar: 

- Haklar daha temeldir. İnsanların yaşamasını sürdürmek için gerek duyacakları 

şeylerdir. 

Örneğin, barınmak bir haktır. 

Buna karşılık, özgürlükler yaşam kalitemizi artırmak için yapabileceğimiz şeylerdir. 

Örneğin, seyahat etme özgürlüğü. 

İnsanların hakları ve özgürlükleri İnsan Hakları Bidirgesi'nde belirtilmiştir. 

- Bu bildirgeye göre hepimizin bu belirtilen haklara sahip olmamız, sahip olmamızın 
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engellendiği durumda bunu yasal yollarla aramamız mümkündür. 

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu haklara saygı duyar ve vatandaşlarının hayat 

koşullarının iyileştirilmesi için elinden geleni yapar. 

 

739) TERÖR ÖRGÜTÜ EN ÇOK HANGİ KİTLEYİ HEDEF ALIR? 

Çocuklar, terör örgütleri tarafından devşirilmek üzere çokça hedef alınıyor. Bunun 

sebebi, çocukların terör örgütlerine sağladığı pek çok farklı avantaj. Öncelikle 

çocuklar, yetişkinlere kıyasla devşirilmesi, ikna edilmesi, kandırılması ve 

korkutulması çok daha kolay bir kitle. Duygusal manipülasyona daha açıklar. 

 

740) AŞ BAŞA VERMEYİNCE TAŞ YERİNDEN KALKMAZ' SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

 Herhangi bir iş yapabilmek için başkalarından yardım almak gerekir. Bazen tek 

başına işi yapmak zor olur ve tamamlanamaz. Ancak birlik olunursa her işin 

üstesinden gelmek mümkündür. 

 

741) BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TANIMINI,TÜRKİYENİN 

TERÖRLE MÜCADELESİNDEN ÖRNEKLERLE AÇIKLAYINIZ. 

hemen her toplumda yer alan din, ırk, etnisite gibi farklılıkları kullanarak/bahane 

ederek barışı ve huzuru bozmak ve bundan çıkar sağlamak için şiddet faaliyetleri 

düzenleyen ve uygulayan oluşum. 
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-FETÖ 

-PKK/PYD 

-İŞİD 

 

742) KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK CÜMLESİNDE Kİ KASTEN NE 

ANLAMA GELİR ? 

Belli bir amaç güderek, önceden tasarlayarak, bile bile, isteyerek. 

 

743) TÜRKİYENİN KARŞIDAN GELECEK TEHLİKELERE KARŞI 

SAVUNMA SANAYİ ANLAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CİHAZLAR 

NELERDİR? 

Kara platformları ve modernizasyonları 

Deniz platformları 

Hava platformları 

Topçular - roketler - füzeler. 

Küçük Silahlar. 

Elektronik savaş sistemleri. 

Sensörler. 

 

744) FİZİBİLİTE NEDİR? 

Fizibilite çalışması; bir girişim, veya proje yapmaya karar verme süreci boyunca 
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hem teknik hem finansal açılardan gerekli araştırmalar ile değerlendirme 

yapılmasıdır. 

 

745) ‘DÜNYA BİR GÜNDÜR O DA BUGÜNDÜR’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

746) DEVLETLEŞTİRME NEDİR? 

Devletleştirme, kamu hizmeti veya tekel niteliği taşıyan veya alan özel faaliyet ve 

teşebbüslerin devlet mülkiyetine alınmasıdır. 

 

747) ‘İNSANLAR KÖTÜLÜKLERİN KARŞISINDA TEPKİSİZ 

KALAMAZLAR’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

748) KONFEDERASYON DEVLET NEDİR? 

Konfederasyon, bağımsız kuruluşlar ve kurumlar tarafından, egemenliklerini 

muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, 

bir antlaşma ile kurulan topluluklardır.  

 

749) BİR EGEMENLİKTE ADALETİN OLMASI İÇİN SİLAHA GEREK 

VAR MI? 

Gerek yok ve gerekte olmamalı. Demokratik, gelişmiş ve tam bağımsız bir ülkede 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Antla%C5%9Fma
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adaleti bağımsız mahkemeler sağlar. Kolluk kuvvetleri güvenliği ve adaleti 

sağlamak adına görevlidir.   

 

750) “AĞAÇ YAPRAĞIYLA GÜRLER “ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Eğer insanlar mutsuz ise doğal olarak etrafındaki onu seven insanlar da mutsuz olur. 

Özellikle pek çok insan çevresinde arkadaşları, dostları ve ailesi varken onlardan 

güç olarak mutlu olur. Kişilerin hayatta verimli ve başarılı olabilmesi için 

sevdiklerinden destek alması gerekir. Ağaç yaprağı ile gürler atasözü de net olarak 

bunu anlatmaya çalışmaktadır. 

751) MİLLİ SAVUNMADA YERLİ SİLAHLARIN KULLANILMASININ 

YARARLARI NELERDİR? 

Kendi milli silahlarımızın çatışma alanlarında ve muharebe sahasında kullanılıyor 

olması  çatışmanın temel dinamiği olan zaman faktörüyle ilgili büyük avantajlar 

sağlar. 

752) İNSAN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?   

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 

Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür. II. Dünya Savaşı'ndan 

sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına 

alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de 

Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke 

bu ilkelerin bazılarının “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve 
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işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı” gerekçesiyle çekimser 

kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında 

kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi. 

753) “ İNSANLAR KÖTÜLÜK KARŞISINDA TARAFSIZ KALMAK 

HAKKINDA SAHİP DEĞİLLER “ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

754) DİN MOTİFLİ TERÖRİZM NEDİR? 

Dinin terörü desteklemesi veya beslemesinden ziyade, bir dine mensup kişi veya 

grupların yaptıkları zulme meşruiyet kazandırmak için dini kullanmalarının bir 

sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. 

 

755) TOPLUMDA KURALLARA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?  

Kurallar barış, huzur ortamının gerçekleşmesi içindir. Kurallar güven ortamının 

sağlanması içindir. Kurallar zulmün engellenmesi ve haksızlığın ortadan kalkması 

içindir. Kurallar, toplumda birlik ve beraberliğin oluşması içindir. 

 

756) ZİMMET NEDİR?  

Zimmet, bir kamu görevlisinin görevi dolayısıyla kendisine devredilmiş olan veya 

koruma ya da gözetimi ile yükümlü olduğu şeyi mal edinmesidir. 
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757) İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ NEDİR?  

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun 

Haziran 1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, 

BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik 

bildiridir. 

 

758) DEMOKRAT ÜLKEDE POLİSİN GÖREVİ NEDİR? 

İç güvenliği sağlama, kamu düzenini sağlama, önleyici ve koruyucu tedbirler 

almakla görevlidir. 

 

759) TOPLUMDA KURALLARA NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?  

Kurallar barış, huzur ortamının gerçekleşmesi içindir. Kurallar güven ortamının 

sağlanması içindir. Kurallar zulmün engellenmesi ve haksızlığın ortadan kalkması 

içindir. Kurallar, toplumda birlik ve beraberliğin oluşması içindir. 

 

760) POZİTİF AYRIMCILIK NEDİR? 

Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara 

ayrıcalık tanıma, onlara toplumun öteki kişileriyle eşit bir duruma gelebilmelerinin 

yollarını açma. 

 

761) MALAZGİRT SAVAŞI ‘ NIN TARİHİ KAÇTIR? 
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26 AĞUSTOS 1071  

 

762) SOKAK HAYVANLARINA KARŞI YAPILAN EYLEMLERİ NASIL 

BULUYORSUNUZ? 

 

763) “ OLGUN İNSANLAR HATALARINI BAŞKASINDA DEĞİL 

KENDİNDE ARAR” SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Kendinde aramaya cesaret edemediği hataları, insan başkalarında çok kolay buluyor. 

Olgun insan kendisini başkasına kabul ettirme gayreti içerisine girmez. Bir hatası 

varsa bunu önce benliğinde bulmaya çalışır. 

 

764) MİLLİYETÇİLİK AKIMI İLK NEREDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR? 

1789-1799 Fransız Devrimi'nin fikirlerinden doğmuştur. 

 

765) TOPLUMSAL EŞİTLİK NEDİR? 

Belirli bir toplum veya yalıtılmış bir grup içerisindeki tüm insanların belli açılardan 

aynı statüye sahip olmaları durumu. 

 

766) YÜZ KIZARTICI SUÇ NEDİR? 

Toplumun şiddetle tepki gösterdiği, ahlaki açıdan kabul edilemez bulduğu, utanç 
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verici suçlar için kullanılmaktadır.  

 

767) KLASİK ANLAMDA BAŞKANLIK SİSTEMİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Başkanlık sistemi, devlet yönetiminde tek bir kişinin başkanlığında hükûmet etme 

ve devleti yönetme esasına bağlı siyasi sistemdir. Yasama, yürütme ve yargı ilkeleri 

arasında katı bir ayrılığa dayanan temsili bir yönetimdir. 

 

768) SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR? 

Selahaddin Eyyubi 1138'de doğdu. 1169'da amcasının yerine Mısır veziri oldu. 

1174'te Mısır tahtına oturdu. 1187'de Hıttin Savaşı'nda Haçlıları ağır bir hezimete 

uğrattı ve Kudüs'ü ele geçirdi. 1193'te hayatını kaybetti.  

 

769) KANUNLAR VARKEN NEDEN ETİK KURALLARA İHTİYAÇ 

VARDIR? 

Etik kurallar hiçbir kanuna dayanmayan yazısız sözlü bir şekilde geçmişten 

günümüze gelen kurallar bütünüdür. Kanunların yetmediği yerde veya toplumların 

alışmış olduğu davranışları kapsar o yüzden hayatımızın her alanında etik 

kurallardan faydalanırız. 

 

770) PSİKOLOJİK İYİLİK  NEDİR? 

Bireyin kendini olumlu olarak algılamasını ve kendisini gerçekçi olarak tanıyarak 
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güçlü yanları ve sınırlıklarının farkında olması ve bununla birlikte kendinden 

memnun olmasını, özerk ve bağımsız hareket edebilmesini ve yaşamını anlamlı 

bulmasını kapsamaktadır. 

 

771)KAMU HUKUKUYLA ÖZEL HUKUK AYRIMINDAN NE 

ANLIYORSUNUZ? 

Kamu hukuku yönetilenler ve yönetenler(devlet) arasındaki ilişkileri düzenleyen 

hukuk koludur. Özel hukuk bireylerin ve bunların oluşturdukları toplulukların 

birbirleriyle olan ilişkilerini eşitlik ve irade serbestisi esaslarına göre düzenleyen 

kurallardan oluşan hukuk dalıdır. 

 

772) “ EKİNLER BAŞ VERMEDEN KÖR BUZAĞI TOPALLAMADAN 

GÖRMEZMİŞ “ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Gücü, varlığı az olduğu halde dünyayı etkileyebilecek çoğunluktaki insanlar bir 

şeyler üretip bu potansiyellerini kinetiğe çevirmedikçe, sayıca az, varlıklı ama cahil 

insanların güçsüz insanlara verebileceği zarar engellenemez." manasına gelen söz. 

 

773) COVID 19 DÖNEMİ EMNİYET TEŞKİLATINI OLUMLU VE 

OLUMSUZ HANGİ YÖNLERDEN ETKİLEMİŞTİR?  

Emniyet mensupları, sokaktaki denetimlerde önemli görevler üstlenerek, salgınla 

mücadelenin önemli unsurlarından biri oldu. Sokağa çıkma yasağından kaynaklı 

uzun süre mesai yaptılar. Pandemi döneminde getirilen bazı tedbir ve yasaklar 
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dahilinde çalışarak zorlu bir dönemde görevlerini icra ettiler. 

 

774) “ AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA SANIR “ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Yoksulluk çeken insanlar ihtiyaç duydukları şeylere karşı duydukları hasrete bağlı 

olarak olmayacak hayaller kurarlar. Onları elde ettiği anların hayalini yaşar. 

 

775) HUKUK KURALLARI NEDEN VARDIR? 

Diğer toplumsal düzen kuralları gibi toplumun ve toplum halinde yaşayan insanların 

ilişkilerini düzenlemek, onların huzurunu, barışını sağlamaktır. Kısaca, hukuk 

kurallarının amacı, toplumsal yaşamı korumaktır. 

 

776) İNSAN HAKLARININ GÜNÜMÜZE KADAR OLAN GELİŞİMİNDE Kİ 

UNSURLAR NELERDİR? 

 

777) "NE İSTEDİĞİNİ BİLEMEYEN ARADIĞINI BULAMAZ" SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Karar verilmeyen istek boş bir çabadan ibarettir. 

 

778)İLETİŞİM KAVRAMINI AÇIKLAYINIZ. 
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İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında 

gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. 

 

779) THOMAS HOBBES İN “İNSAN İNSANIN KURDUDUR“ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

İnsan insanın kurdudur cümlesinde insan meyve kurduna benzetilmiştir. Meyve 

kurtları meyveleri yiyerek iç kısmına girip içerden beslenerek meyveye zarar 

vermektedir. Kurtlar kendilerini doyursalar da meyveye zarar verdikleri gibi kendi 

pisliklerini de meyvenin içinde bırakmaktadır. 

 İnsanlarda insanlara aynı şeyleri yapabilmektedir. İnsanların aklına girerek 

düşüncelerine zarar verip kendi düşüncelerini oraya bırakırlar ve karşıdaki insana 

zarar verirler. 

 

780) CİNSİYETÇİLİK NEDİR? POLİS NASIL BİR TUTUM 

İZLEMELİDİR? 

Toplumda kadınların temel hizmetlerden yoksun olması, fırsatlara ve kaynaklara 

sahip olmada erkeklere oranla eşit olmayan koşullar yaşaması durumudur. Polis her 

zaman eşitsizliğe ayrımcılığa karşı olduğu için burda da aynı tutumla hareket 

etmelidir. 

 

781) “ BİLGİNİN EFENDİSİ OLMAK İÇİN ÇALIŞMANIN KÖLESİ 

OLMAK GEREKİR “ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ . 
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Sağlıklı ve kalıcı bilgiler edinmek kısa sürede olacak şey değildir. Bilgili olmak ve 

öğrenilen bilgilerle kendine yön vermek için uzunca bir zaman öğrencilik yapmak, 

eğitim öğretim görmek gerekir. Bu süreçte başarılı olabilmek için de; sabır ve 

kararlılıkla çalışmak, gayret göstermek gerekir. 

 

782) YARGI BAĞIMSIZLIĞININ HUKUK DEVLETİ AÇISINDAN 

ÖNEMİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Hukuk devleti”; bireyler gibi devletin tüm organ ve görev- lilerinin de faaliyet, işlem 

ve eylemlerinin hukuk kurallarına ve ana- yasal ilkelere uyması, kendisini bu 

kurallarla bağlı sayması demektir. “Yargı bağımsızlığı”, bireyin doğru ve adil 

yargılanma hakkının teminatı olarak tanınmıştır. 

 

783) "ÖFKELİ İKEN BİR ŞEY YAPMA FIRTINALI HAVADA YELKEN 

AÇILMAZ" SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.  

Öfkeli bir halde herhangi bir şey yapılmamalıdır. Fırtınalı bir havada yelken açmak 

olumsuz sonuçlar doğurur. Aynı şey öfkeli iken bir eylemde bulunmak içinde 

geçerlidir. 

 

784) HUKUK DEVLETİ İLE SOSYAL DEVLET ARASINDA  NASIL BİR 

BENZERLİK VAR? 

İkisinin de insan haklarına dayanması , kişi hak ve özgürlüklerini savunması kamu 

yararını gözetmeleri gibi benzerliklerden söz edebiliriz. 
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785) “ HERŞEYİ BİLEN HİÇ BİR ŞEYİ BİLEMEZ .” SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Toplumsal yapının karmaşıklaşması ile herkesin her şeyi değil bazı şeyleri çok iyi, 

bazı şeyleri az bilmesini gerektiren bir düzen oluşmuştur. bu ata sözümüzde de 

hayatta var olabilmek için neyi yapman gerektiği konusunda her şeyi bilemezsin en 

azından bazı şeyleri iyi bil öğüt verilmiştir. 

 

786)STRATEJİ KAVRAMI NEDİR? 

Toplumsal ya da bireysel ve devlet açısından pek çok unsuru etkin şekilde kullanma 

bilimi veya sanatı olarak bilinmektedir. 

 

787) “DEREYİ GÖRMEDEN PAÇAYI SIVAMAK“ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan olaylar için erkenden harekete geçmek, peşin 

hükümlü olmak. 

 

788) TOPLUMSAL EMPATİYİ AÇIKLAYINIZ. 

Kişilerarası empatinin daha geniş bir alanda etki göstermesidir diyebiliriz. 

Başkalarını ve diğer sosyal grupları, onların yaşadıklarını idrak ederek ve onlarla 

aynı şeyleri tecrübe ederek anlamaktır. 
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789) KİŞİSEL HAK NEDİR , ÖNEMİ NEDİR? 

Kişisel haklar bir bütün olarak kişinin maddi ve manevi varlığı ile ilişkili ve bu 

varlığın geliştirilmesini hedefleyen haklar ve özgürlükler olarak tanımlanır. 

İnsan hakları insanlar için insan olmaları yüzünden önemli. ... Çünkü insan haklarına 

saygı gösteren devletler ve yönetimler dünya siyasetinde daha etkili oluyor, 

çıkarlarını daha kolay koruyor. İnsan haklarına saygının yarattığı artı değer 

devletlerin cazibesini artırıyor, gücünü etkiye tahvil etmesini sağlıyor. 

 

790) KAÇ TANE KADIN MİLLETVEKİLİ VARDIR? 

103 Kadın milletvekili vardır. 

 

791) CEZANIN ŞAHSİLİĞİ NEDİR?  

Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu 

tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz. 

 

792) DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLARA ÜÇ ÖRNEK VERİNİZ . 

Zimmet, irtikap ve denetim görevinin ihmali, 

Rüşvet ve nüfuz ticareti 

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak. 
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793) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NE ZAMAN KURULDU? 

24 EKİM 1945  

 

794) TOPLUMSAL DEĞERLERİN GÜNÜMÜZDE DEĞİŞİMİNİ 

AÇIKLAYINIZ.  

 

795) SADAKAT VE LİYAKAT ARASINDAKİ FARKI AÇIKLAYINIZ. 

Sadakat : Bir kişiye yada bir şeye içten ve güçlü bir bağlılık anlamına gelir. 

Liyakat : Ehli olmak, iş bilir ve değerli anlamları taşımaktadır. 

 

796) OSMANİYE “ NİN ESKİ ADI NEDİR? 

Cebelibereket' tir.  

 

797) MİLLİ İSTİHBARAT NEDİR?  

Millet bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına ve güvenliğine, anayasal düzenine ve 

milli gücünü meydana getiren bütün unsurlara karşı içten ve dıştan yönetilen 

faaliyetlere karşı istihbaratı sağlamaktır. 
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798)ÖZEL HAYAT NEDİR? ÖZEL HAYATI KAPSAYAN UNSURLAR 

NELERDİR? 

Özel hayat,  kişilerin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren 

tutum ve davranışıdır. 

Özel hayat unsurları konut, aile hayatına saygı, kişisel veri ve iletişim olarak 

belirlenmiştir. 

 

799) BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ UNSURLARI NELERDİR?  

Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 

yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, 

hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü bozmak gibi bölücü faliyet yapmak.  

 

800 ) ADALET ÖNÜNDE EŞİTLİK NEDİR? 

Kanun önünde eşitlik veya hukuksal eşitlik, bireylerin birer hukuksal kişilik olmaları 

nedeniyle yasa önünde eşitliklerini anlatan ilke. Özellikle çoğulcu demokrasilerde 

gelişmiş bir kavramdır. Yasalar herkes için toplum içindeki yeri, ekonomik gücü, 

toplumsal kökeni, cinsiyeti gözetilmeden, herhangi bir ayrım yapılmadan 

düzenlenip uygulanır. 

 

801 ) ORANTILI GÜÇ NEDİR?   
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Belirli bir güç dahilinde uygulanan şiddet. 

Özellikle bu kavram Polisimizin vatandaşlara karşı uygulayacağı güç kavramını 

açıklamada kullanılmakta."Güç kullanımından önce yapması gerekenler ile güç 

kullanmasına karar verildiğinde kullanılacak gücün hangi seviyede olacağı, güç 

kullanımının belirli ve kabul edilebilir bir standart halinde olması, bir güç 

kullanılması gerekiyorsa; kullanılacak bu gücün saldırgan veya şüpheliye zarar 

vermeyecek şekilde tasarlanması" olarak anlatılabilir. 

 

802) YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Sosyal yardım, yoksullukla mücadele biçimlerinden biridir. Zira sosyal yardım, 

yoksul durumda olanlara yönelik yapılan ayni ve nakdî yardımlar anlamına 

gelmektedir. Sosyal yardım, öncelikle sosyal politikanın yöntemi olan sosyal 

güvenliğin primsiz uygulama araçlarından biridir. Bu primsiz araç ile yoksullukla 

mücadele edilmeye çalışılmaktadır.  

Yoksullukla mücadeledeki sosyal yardım uygulamaları Batı tarihinde ve Osmanlı 

tarihinde farklı isim ve kurumlar yoluyla yapılmıştır. Modern dönemde de ağırlıklı 

olarak devlet eliyle yürütülmekle birlikte, sosyal yardım uygulamalarında 

belediyelerin de etkinliği görülmektedir. Bunların yanında sivil toplum kuruluşları 

ve özel sektörün de sosyal yardım işlevleri söz konusudur.  

Türkiye için de durum bu minval üzeredir. Türkiye’de sosyal yardım konusunda 

merkezi yönetim bağlamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Başbakanlık 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt-Kur ön plana 

çıkmaktadır. Sonrasında etkinlik sırasıyla belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve 
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özel sektör gelmektedir. Her bir aktörün, sosyal yardım alanındaki sorunları ve 

etkileri ise farklıdır. 

 

803) SİBER ZORBALIK NEDİR? ÖRNEK VEREREK AÇIKLAYINIZ. 

Siber zorbalık, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalıktır. Bu tür 

zorbalıklar sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve 

cep telefonlarında görülebilir.  Hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da 

utandırmaya yönelik olarak tekrarlanan bir davranıştır. Verilebilecek örnekler: 

sosyal medyada bir kişi hakkında yalanlar yaymak ya da utandırıcı fotoğraflar 

yayınlamak 

mesajlaşma platformlarından incitici mesajlar ya da tehditler yollamak 

başka birinin kimliğiyle başkalarına kötü mesajlar göndermek. 

 

804) DEVLET NEDİR? 

Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş m veya 

milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. 

 

805) FETÖ HAKKINDA NE BİLİYORSUN? 

TERÖRİST. Terör örgütü olarak ilan edilen oluşumdur. 15 Temmuz darbe 

girişimiyle ülkemizi ele geçirmeye emparyalist devletlerin kuklası haline getirmeye 

çalışmıştır. Devlet içinde devlet kurmaya çalışan gizli bir örgütlenmedir. Yüzlerce 

masum vatandaşımızın kanı bu hainlerin elindedir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCzel_ki%C5%9Fi
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806) ULUSLARARASI POLİTİKA NEDİR? 

Dar anlamda,devletlerin dış politikalarının toplamıdır. 

Geniş anlamda ise,devletlerin dış politikalarının basit bir toplamından ibaret 

olmayıp,bu sürece etki eden devlet dışındaki diğer uluslararası organizasyonları ve 

bunların etkilerini de kapsamaktadır. 

 

807) HIZLI NÜFUS ARTIŞININ SEBEPLERİ NELERDİR? 

1. Doğurganlık ve ölüm oranları, 2. Göç hareketleri, 3. Sağlık alanındaki ilerlemeler 

(Aşılama, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması) 4. Beslenme 

imkânları, 5. Eğitim seviyesinin durumu, 6. Yaşam standartlarının yüksekliği (Gelir 

düzeyinin artması) 7. Nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyi, 8. Savaşların 

azalması, 9. Kadınların eğitim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması, 

10. Ülke sınırlarındaki değişmelerdir. 

 

808) TARIM NEDİR? 

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve 

verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip 

değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. 

 

809) ÜRETİM ARTIŞI NEDİR? 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvanlar
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Büyüme üretim artışı demektir (Genelde bir ülke veya bölgede, bir yıl içinde 

meydana gelen mal ve hizmet üretimindeki yüzde artış olarak ifade edilir). Büyüme 

kapitalizmin doğasında vardır.  

 

810) İÇİŞLERİNE BAĞLI KURUMLAR NELERDİR? 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Personel Genel Müdürlüğü 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı 

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı 

Hukuk Müşavirliği 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Özel Kalem Müdürlüğü 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ller_%C4%B0daresi_Genel_M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCfus_ve_Vatanda%C5%9Fl%C4%B1k_%C4%B0%C5%9Fleri_Genel_M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ka%C3%A7ak%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k,_%C4%B0stihbarat,_Harekat_ve_Bilgi_Toplama_Dairesi_Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sivil_Toplumla_%C4%B0li%C5%9Fkiler_Genel_M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afet_ve_Acil_Durum_Y%C3%B6netimi_Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C3%A7_G%C3%BCvenlik_Stratejileri_Dairesi_Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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Taşra Teşkilatı 

İl Genel İdaresi 

Vali 

İdare Şube Başkanları 

İl İdare Kurulu 

İlçe İdaresi 

Kaymakam 

İlçe İdare Şube Başkanları 

İlçe İdare Kurulu 

 

811) I. DÜNYA SAVAŞINA KATILMAMIZA SEBEP OLAN GEMİLERİN 

İSİMLERİ VE NEREDEN ALINDIKLARINI SÖYLEYİNİZ. 

Goeben ve Breslau'nun takibi, I. Dünya Savaşı'nın başlarında Akdeniz'de 

gerçekleşen, Birleşik Krallık'ın Kraliyet Donanması'na bağlı 

gemilerin Almanya'nın İmparatorluk Donanması'na 

ait SMS Goeben ve SMS Breslau'yu önlemeye çalıştıkları deniz 

muharebesidir. Alman Akdeniz Tümeni'ni oluşturan Moltke sınıfı muharebe 

kruvazörü SMS Goeben ve Magdeburg sınıfı hafif kruvazör SMS Breslau, savaşın 

başlaması ile Akdeniz'de sıkışmıştı. Alman gemileri aldıkları emirler doğrultusunda 

Birleşik Krallık filosunun yakın takibine rağmen Çanakkale Boğazı'ndan 

geçerek İstanbul'a ulaşmayı başardı. İstanbul'a ulaşan gemiler, Osmanlı 

İmparatorluğu'na devredilerek sırasıyla Yavuz Sultan Selim ve Midilli adlarını aldı. 

Gemilerin mürettebatı ise Amiral Wilhelm Souchon komutasındaki Alman 

denizcilerden oluşmaya devam etmişti. Souchon başkanlığındaki komuta heyetinin 

https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Krall%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kraliyet_Donanmas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alman_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0mparatorluk_Donanmas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yavuz_(muharebe_kruvaz%C3%B6r%C3%BC)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Midilli_(kruvaz%C3%B6r)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz_T%C3%BCmeni
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muharebe_kruvaz%C3%B6r%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muharebe_kruvaz%C3%B6r%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hafif_kruvaz%C3%B6r
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Bo%C4%9Faz%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Souchon
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sonraki süreçte Karadeniz'e çıkarak emrindeki diğer Osmanlı gemileriyle 

birlikte Rus limanlarını topa tuttuğu Karadeniz Baskını, Osmanlı Devleti'nin I. 

Dünya Savaşı'na İttifak Devletleri saflarında girmesine yol açtı. 

 

812) İNSAN KENDİSİNİ NE KADAR SEVERSE, DİĞER İNSANLAR O 

KADAR AZ SEVER’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

813) SÜBLİMİNAL MESAJ NEDİR VE NEYİ AMAÇLAR? 

Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir 

işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark 

edilmemek üzere tasarlanmıştır. 

 

814) SİVİL TOPLUM KURULUŞU NEDİR? ULUSLARARASI STK’YA 

ÖRNEK VERİNİZ 

Sivil toplum kuruluşu, halkın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu, amaç 

doğrultusunda daha iyi yaşam koşulları hedefleyen yasal örgütlere verilen isimdir. 

Sivil toplum kuruluşları, sosyal ekonomik, işçi hakları, dini amaçlı veya hayır işleri 

gibi alanlarda faaliyet gösterebilir. Sivil toplum kuruluşlarına bazı örgüt ve kurumlar 

örnek gösterilebilir. 

Sendikalar 

Dini kuruluşlar 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rus_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz_Bask%C4%B1n%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ttifak_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Obje
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mesaj
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alg%C4%B1
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Düşünce kuruluşları 

Kar amacı olmayan vakıf veya dernekler 

Ticari kuruluşlar 

Meslek kuruluşları 

Siyasi partiler 

Sanayi kuruluşları 

Gençlik dernekleri 

 

815) MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR. HAMİLİK VARDIR.’ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

Milletine hizmet eden onun hizmetçisi olur. Demeki sen millete doğru bir hizmet 

edersen sen kazanırsın millete efendi olarak davranmak olmaz Efendi yapmak 

istiyorsan milletine, vatanına, halkına hizmetleri artır. 

 

816) KORKUT ATA KİMDİR? 

Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip 

kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile 

teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olan Dede 

Korkut Kitabı’ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dede_Korkut_Kitab%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dede_Korkut_Kitab%C4%B1


 

 

   244 

 

 www.ankaraparkur.com     ankarapomemparkur      Ankara Parkur     Parkur Ankara 
 
                           HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ! 

817) KİTLENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

Canetti’ye göre, kitlenin dört temel niteliği vardır; büyüme, eşitlik, yoğunluk ve 

yönelim 

 

818)MOTİVASYON NEDİR? 

Güdülenme.  

Motivasyon bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri 

ile davranmaları sürecidir. 

 

819) POLİS RÜTBELERİNİ VE İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİ SAYINIZ. 

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü 

1.Sınıf Emniyet Müdürü 

2.Sınıf Emniyet Müdürü 

3.Sınıf Emniyet Müdürü 

4.Sınıf Emniyet Müdürü 

Emniyet Amiri 

Başkomiser 

Komiser 

Komiser Yardımcısı 

Kıdemli Başpolis Memuru 

Başpolis Memuru 

Polis Memuru 
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Gelir İstihbarat Başkanlığı 

Ekonomik İstihbarat Konseyi. 

Gelir Vergisi Soruşturma Başkanlığı 

Narkotik Kontrol Bürosu. 

Tüketim İstihbarat Başkanlığı Genel Merkezi(DGCEI) 

Merkez Ekonomik İstihbarat Bürosu. 

Ekonomik Muhafaza Başkanlığı 

Mali İstihbarat Birimi (FIU-Ind) 

 

 

 

820) TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAYI HAK KAZANMA 

VE VATANDAŞLIĞIN KAYBEDİLMESİNİN TEMEL İLKELERİ 

NELERDİR? 

Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tabiyetinde bulunan kişi. Yürürlükteki 

1982 tarihli Anayasa'nın 66. maddesine göre, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile 

bağlı olan herkes Türktür." tanımı yapılmıştır. Temel olarak jus sanguinis ilkesine 

dayanan Türk vatandaşlığı kanununa göre, Türk vatandaşı olan kadın veya erkek 

herkesin çocukları Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında veya dışında doğmasına 

bakılmaksızın doğumla Türk vatandaşı olur. 

 

821) TOPLUMSAL STATÜ NEDİR? 

Bireyin toplum içinde işgal ettiği mevki (konum) statü denir. Başka bir deyişle statü 

bireye toplum içinde hak ve sorumluluklar yükleyen konumdur 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://toplum.nedir.org/
https://statu.nedir.org/
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(mevkidir). Birey toplum içerisinde birçok statüye sahiptir.  

 

822) CEMİYET NEDİR? 

Belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş topluluklara cemiyet denir. Örneğin 

bir şiir dergisi çıkarmak için bir araya gelen edebiyatçılar için cemiyet kelimesi 

kullanılabilir. 

 

823) TOPLUMSAL STATÜ NEDİR?  

Sosyal statü veya toplumsal konum, bir bireyin belirli bir toplum ve kültür içindeki 

konumu. Bireyin sosyal çevre ve sosyal organizasyon içindeki yerini belirler. Bu 

konum prestije dayanır ve beraberinde yaşam tarzı, haklar ve sorumluluklar getirir. 

 

824) TERÖRİZMİN ÖC ALMAKLA BİR ALAKASI OLABİLİR Mİ?  

 

825) ZİYA GÖKALP KİMDİR?  

Yapıtları ve görüşleri ile Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini önemli ölçüde 

etkileyen Türk toplumbilimci, yazar, şair ve siyasetçidir. Türk milliyetçiliğinin 

babası olarak da anılır. Meclis-i Mebusan ’da ve TBMM’de milletvekilliği yapmıştır.  

 

 

826) RADİKAL DÜŞÜNCEYE SAHİP İNSANLAR TERÖRİZMİ 

https://birey.nedir.org/
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DESTEKLEYEBİLİR Mİ? 

Radikalleşme, kendi gruplarından olmayan ve toplumun çoğunluğu açısından 

sembolik değerleri olan hedeflere şiddet eylemleri yöneltme sürecidir. Başka bir 

ifadeyle kavram, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesiyle sonuçlanan algısal ve 

motivasyonel öğelerin kurulmasıdır. Radikalleşmeye Neden Olan Faktörler: 

● Politik nedenler (içeride ve dışarda) 

● Hegemonya 

● Sosyo-ekonomik durum 

● Irkçılık – Ayrımcılık 

● İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı 

Türkiye’yi derinden etkileyen terör örgütleri radikalleşme sürecini şu 

şekilde hayata geçirmektedirler: 

● PKK, radikalleşme sürecinde marjinalleşme ve dışlanma algısı yaratır. 

PKK, çocukları radikalleştirir ve onları silahlı eylemlere yöneltir. 

● DEAŞ radikalleşme sürecini içeren terör örgütlerinden biridir; 

 

827) TÜRKİYE VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI HANGİ İLKE İLE 

ALAKALIDOR? 

Temel olarak jus sanguinis ilkesine dayanan Türk vatandaşlığı kanununa göre, Türk 

vatandaşı olan kadın veya erkek herkesin çocukları Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında 

veya dışında doğmasına bakılmaksızın doğumla Türk vatandaşı olur. 

 

828) MERKEZDEN YÖNETİM NEDİR? 
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Merkezden yönetim, hukuki birlik amacıyla idari organların tek bir merkezde 

toplanması ve hizmetlerin merkezin hiyerarşisine dâhil olan teşkilat tarafından 

yürütülmesidir. 

 

829) AVRUPA BİRLİĞİ NE ZAMAN KURULMUŞTUR? 

1 Kasım 1993, Maastricht, Hollanda 

 

830) BANA TEORİSİ NEDİR? 

William James benliğin iki yönünü ayırt etmiştir: Benliğin “beni/bana” kısmı, 

bilinen benliktir. Diğer bir deyişle bu, bir algı nesnesi olan benliktir. Yani benliğin 

bu kısmına, kişi kendisine dönüp bakabilir. 

James bilinen benliği, yani benliğin “beni/bana” olan yönünü üç temel ögeye ayırır: 

Maddi, toplumsal ve manevi (spiritüel) benlik. 

James’e göre maddi benlik kişinin sadece bedenini değil, elbiselerini, evini, mal 

varlığını, sahip olduklarını, çalışmalarını (örneğin yazar ise kitaplarını, ressam ise 

tablolarını) kapsar. 

James sosyal benliği diğerleri tarafından bir tanınma meselesi olarak ele alır. 

İnsanlar doğaları gereği sosyaldir ve topluluk hâlinde yaşar. Kişinin, diğerlerinin 

saygı ve ilgisi olmadan anlamlı bir benlik oluşturması mümkün değildir. 

James’e göre birden fazla sosyal benlik vardır. Kişi farklı insanlara farklı sosyal 

benliklerini gösterir. Diğer bir deyişle, kişinin ailesine, arkadaşlarına, iş yerinde 

birlikte çalıştığı insanlara, öğretmenlerine ya da öğrencilerine gösterdiği farklı 
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sosyal benlikleri vardır. 

James için manevi (spiritüel) benlik kişinin tüm bilinç durumlarını, psişik 

potansiyellerini ve eğilimlerini kapsar. 

Kişinin, bildiği hâliyle benliğinin çekirdeğini oluşturur. Bir anlamda manevi benliği, 

kendi kendimizi hissetmemiz/duyumsamamız, kendimizi kendimiz olarak 

deneyimlememiz gibi düşünebiliriz. 

James bilinen benliğin bu üç yönünden benlik-takdiri, benlik-saygısı, benlik-çıkarı 

gibi bir dizi psikolojik unsurun ortaya çıktığını ileri sürer 

 

 

831) EGEMEN DEVLET NEDİR? 

Egemen devlet, tanımlanmış sınırları, belli bir bölgede egemenliği, kalıcı bir nüfusu, 

bir hükûmeti, diğer devlet ve güçlerden bağımsızlığı ve diğer egemen devletlerle 

ilişki kurma kapasitesi olan devletlere verilen addır. 

 

832) ‘DÜŞTEKİ İMGELER ASLA ÖLMEZ’ SÖZÜNÜ ÖZGÜRLÜK 

BİLİNCİ İLE İLİŞKİLENDİREREK AÇIKLAYINIZ. 

Düş kelimesinin karşılığı rüyadır. Düşteki imgelerden kasıt kişinin iç dünyası, 

düşünceleri, hayalleridir. Kişi özgürce ve sınırsızca düşünebilir. Bunu kimse 

engelleyemez. 
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833) EMPATİ NEDİR? KOLLUK GÜCÜ YÖNÜYLE YORUMLAYINIZ. 

Empati, eşduyum ya da duygudaşlık, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu 

durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. 

Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır. 

 

834) VİZYON VE MİSYON NEDİR? 

Misyon : İngilizcedeki “mission” (görev) kelimesinden gelen misyon kelimesi bir 

kurumun kuruluş amacını, şu andaki varoluş nedenini, tarihini, kurucusu hakkındaki 

bilgileri, temel sorumluluklarını, kimlere ve hangi alanda hizmet ettiğini ifade eden 

metinlerin başlıklarında kullanılır ve çoğu zaman “Misyonumuz” şeklinde geçer. Bir 

firmanın vizyonu mevcut durumu hakkındaki temel bilgileri kapsar. Kısa vadelidir. 

Vizyon : İngilizcedeki “vission” (Görme gücü, tasavvur, geniş görüş, önsezi, ileriyi 

görme, öngörü) kelimesinden gelen vizyon kelimesini firmaların kendilerini tanıttığı 

sayfalarda çoğu zaman “Vizyonumuz” şeklinde görürüz. Bu başlık altında firmanın 

gelecekte ulaşmayı umduğu nokta hakkında bilgi verilir. Uzun vadelidir. 

 

835) SİMÜLASYON NEDİR?  

Simülasyon veya benzetim, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi 

anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin 

işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem nesneleri arasında 

tanımlanmış ilişkileri içeren sistem veya süreçlerin bir modelidir. 
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836) WEBERYN BÜROKRASİSİ NEDİR? 

Weber'e göre bürokrasi, işbölümü, otorite hiyerarşisi, yazılı kurallar, yazışmaların 

ve faaliyetlerin dosyalanması, gayri şahsilik, disipline olmuş bir yapı ve resmî 

pozisyonlardan oluşan bir örgüt biçimidir. Bu anlamda bürokrasi, rasyonel bir örgüt 

biçimidir; teknik olarak diğer örgüt biçimlerinden üstündür. 

 

837) KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİNİN SEBEPLERİ NELERDİR? 

 

838) AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NEDİR? 

2021 verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 890 liraya çıktığı 

kasım ayında, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 9 bin 207 

lira oldu, dolayısıyla yoksulluk sınırı da 13 bin 97 liraya yükseldi. 

 

839) REFERANDUM NEDİR? 

Referandum ya da plebisit; anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi bazı önemli 

meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda 

halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasinin 

güzel bir örneğidir. 

 

840) FAİZ NEDİR? 

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç 
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anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim 

amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. 

 

841) EMİR NEDİR? 

Emir kavramını üstünlük yetki ve kudretini haiz bir merci(amir) tarafından belirli bir 

hareketin yapılması veya yapılmaması maksadıyla, ast(memur) durumunda bulunan 

kimseye yönelmiş ve açıklanmış bir irade beyanı olarak tanımlayabiliriz. 

 

 

842) KITA SAHANLIĞI NEDİR?  

COĞRAFYA TERİMİ 

Deniz kıyısıyla genellikle –200 m. derinlik arasında uzanan, az eğimli, karadan 

taşınmış tortularla kaplı dip. 

HUKUK TERİMİ 

Biir ülkenin kıyılarına bitişik olan –200 m. derinliğe ya da bu sınırın ötesindeki su 

derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya değin, 

karasularının dışında kalan denizaltı bölgelerinin deniz yatağı ve toprakaltı 

kesimlerinin tümü. 

Kıta sahanlığı, jeolojik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki 

uzantısıdır ve kıtanın bitip okyanusun başladığı kıtasal çizgiye kadardır. Kıta 

sahanlığı, kara platformu olarak da bilinir, bir kıtayı ya da kara parçasını çevreleyen 
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görece sığ ve eğimli deniz tabanına verilen addır. 

 

843) ERDEM NEDİR? 

Ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, 

bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük gibi niteliklerin ortak adı. 

FELSEFE TERİMİ 

İnsanın ahlaksal olarak iyiye yönelmesi, ruhsal yetkinlik. 

 

844) KASTEN SUÇ NEDİR? TAKSİRLİ SUÇ NEDİR? 

Kast; Fail tarafından bir suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek 

gerçekleştirilmesidir. Yani kastın varlığından söz edebilmek için; failin suçun maddi 

unsurlarını bilmesi ve bildiği eylemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Taksirli suç, istemeyerek işlenen suçların tamamına verilen bir isimdir. Taksirli suç, 

objektif olarak öngörülen itina yükümlülüğünün ihlali suretiyle işlenebilen suçlardır. 

 

845) BEYAZ YAKALILAR VE MAVİ YAKALILAR KİMLERDİR? 

Beyaz yaka bedensel değil daha çok zihinsel gücüyle, masa başı çalışıyor. 

Memurdan yönetici pozisyonuna kadar geniş bir grup bu kapsam içinde yer alıyor. 

El emeğine dayanmayan işlerde çalışan beyaz yaka daha çok idari ve araştırma 

geliştirme işlerinde faaliyet gösteriyor. Bu grup teknolojiyi de ağırlıklı olarak 

kullanıyor. Beyaz yaka için üretim planlama, mühendislik, üretim yönetimi, kalite 
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yönetim ve kontrol, laboratuvar, Ar-Ge, bakım onarım, depolama, sevkiyat, 

pazarlama ve satış başta olmak üzere pek çok farklı pozisyondan bahsedilebilir. 

Mavi Yaka bedensel gücüyle maaş veya süreli ücret karşılığı çalışan işçilerden 

oluşuyor. Mavi yakalılar el emeğine dayanan işlerde çalışıyor. Mal veya hizmet 

üretimi yapan bir işletmede, arazide, sahada veya üretim tezgahı başında birebir 

emek sarf eden ve zihin gücüne oranla daha fazla beden gücüne dayalı işlerde çalışan 

mavi yaka, maaş dışında parça başına, saatlik veya yevmiye ile de 

ücretlendirilebiliyor. 

 

846) ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK İLKESİNİ AÇIKLAYINIZ. 

Atatürk milliyetçiliği, 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ve Atatürk İlkeleri'nde de 

belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını kimlik ve siyasi 

birliktelik değerlerine dayandıran sivil milliyetçi bir vatanperverlik anlayışıdır. 

Milliyetçilik millet gerçeğine dayanmaktadır. Milliyetçilik, kendilerini aynı milletin 

üyesi sayan kişilerin duydukları, bir arada, aynı sınırlar içerisinde, bağımsız bir hayat 

sürmek ve teşkil ettikleri toplumu yüceltmek isteğidir. ... Atatürk'ün Milliyetçilik 

ilkesi ulusal kişilik ve benlik duygusunun ifadesidir. 

 

847) MİSAK-I MİLLİ NEDİR? 

Mîsâk-ı Millî (Osmanlı Türkçesi: ملى ميثاق) veya Millî Misak (Günümüz Türkçesi 

ile Millî Yemin veya Ulusal Ant), Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan 

altı maddelik bildiri.[1] İstanbul'da toplanan son Meclis-i Mebûsan tarafından 28 
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Ocak 1920'de oy birliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır. 

Bildiri, I. Dünya Savaşı'nı sona erdirecek olan barış antlaşmasında Türkiye'nin kabul 

ettiği asgari barış şartlarını içerir. 

 

848) ‘EN VERİMLİ TOPRAK ALIN TERİDİR.’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.  

İnsanın çalışırken harcadığı emek, uğraşından olumlu sonuç alabilmesi için gereken 

en önemli şeydir. 

 

849) KÜLTÜREL ZENGİNLİK NEDİR? 

Bir kültür çevresinin üretici olması, çok sayıda bireysel ruhun olup biteni benzer 

donanım, kaygı veya yönelimle yorumlaması, yeni insanlık durumlarının gereğini 

benzer ilke, ide ve tasarımlarla yapmaya çalışarak geleceğe hamle yapması anlamına 

gelir 

 

850) STRATEJİ NEDİR? 

Strateji, izlem, bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen 

politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri 

bir arada kullanma bilimi ve sanatı. 

 

851) ‘BAKARSAN BAĞ BAKMAZSAN DAĞ OLUR’ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 
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'Bakılıp onarılan şeylerden yararlanılır, bakımsız bırakılanlardan bir yarar elde 

edilemez.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani bir şeylere emek verir onarır 

güzelleştirirsen o şey fayda sağlar. Ancak bakmazsan işe yaramaz ve bakımsız kalır 

anlamındadır. 

 

852) SUÇ OLAYLARININ SEBEPLERİ NELERDİR ? 

Suçun nedenleri gelir, işsizlik ve eşitsizlik gibi ekonomik faktörlerden fiziksel ya da 

psikolojik kişilik özelliklerine, aile yapısına, eğitime, devletin otoritesini kullanma 

tarzına kadar çok geniş bir yelpazeyi içermektedir 

 

853) ‘HATA YAPMAKTAN KORKAN İNSAN HİÇBİR ŞEY YAPMAZ’ 

SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Hatasız insan olmayacağı gibi, bir iş gerçekleştirilirken hata yapılması da gayet 

normal bir durumdur. Unutulmamalıdır ki, her işin kendine göre zorlukları, riskli 

yanları vardır. Bir işin zorluklarını gözünde büyüterek, hata yapmaktan korkarak 

çekingen davranan kişi başarıya ulaşamaz. Hedefine ulaşmak isteyen kişi riskleri 

göze almalı, cesur davranmalıdır. 

 

854) ‘HAKSIZLIK VE ŞİDDET KARŞISINDA SUSMAMAMIZ GEREKİR’ 

SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

855) POLİS SİLAH KULLANMA YETKİSİNİ NEREDEN ALIR? 
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2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu  

 

856) TRAFİK KAZALARININ EKONOMİK SOSYAL VE İNSANİ AÇIDAN 

DEVLETE ETKİSİ NEDİR? 

Trafik kazalarının ekonomik zararları ilk olarak otomobilin kendisinde maddi hasar 

olarak karşımıza çıkmakta. Bununla beraber eğer yolcularda yaralanma var ise 

devamında sağlık ücretleri olarak karşımıza çıkmaktadır, sosyal açıdan zararları ise 

kaza yapan araç, kişi ve kaza yapılan yol üzerinde insanlarda olumsuz etki 

bırakmaktadır ve bu olumsuzluk travma yaratacak boyutlara ulaşmaktadır. İnsani 

açıdan zararları ise kazanın oluştuğu sırada araçta veya çevrede bulunan kişiler zarar 

görme ihtimalleri bulunmaktadır. 

 

 

857) ‘BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR’SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Bir işin birlikte çok daha hızlı ve kolay biçimde yapılabileceği’ şeklinde ifade 

edilebilir. Her insanın gücü ve imkanı sınırlıdır. O yüzden özellikle zorlu ve büyük 

işler tek başına yapılamaz. İş birliği ise bütün işlerin üstesinden gelme imkanı sağlar. 

 

858) AİLE KAVRAMINI AÇIKLAYINIZ. 

Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan, koca, karı, çocuklar, kardeşler vb.nin 

oluşturduğu, toplum içindeki en küçük bütün. 
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859) EGEMEN DEVLET NEDİR AÇIKLAYINIZ. 

Egemen devlet, tanımlanmış sınırları, belli bir bölgede egemenliği, kalıcı bir nüfusu, 

bir hükûmeti, diğer devlet ve güçlerden bağımsızlığı ve diğer egemen devletlerle 

ilişki kurma kapasitesi olan devletlere verilen addır. 

 

860) DÜŞTEKİ İMGELER ASLA ÖLMEZ SÖZÜNÜ ÖZGÜRLÜK BİLİNCİ 

İLE İLİŞKİLENDİREREK AÇIKLAYINIZ. 

 

861) EMPATİ NEDİR? EMPATİ KAVRAMINI KOLLUK GÜCÜ YÖNÜYLE 

AÇIKLAYINIZ. 

Empati, eşduyum ya da duygudaşlık, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu 

durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. 

Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır. 

 

862) VİZYON VE MİSYON NEDİR? 

Misyon, mevcut pozisyonu ifade eder. Vizyon ise geleceğe dair bir anlama sahiptir. 

Yani, misyon halihazırdaki durum, vizyon ise gelecek için belirlenmiş olan hedeftir 

diyebiliriz. Misyon kısa, vizyon ise uzun vadelidir 

 

863) SİMİLASYON NEDİR? 
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Simülasyon veya benzetim, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi 

anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin 

işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem nesneleri arasında 

tanımlanmış ilişkileri içeren sistem veya süreçlerin bir modelidir. 

 

864) WEBERYEN BÜROKRASİSİ NEDİR? 

Weber'e göre bürokrasi, işbölümü, otorite hiyerarşisi, yazılı kurallar, yazışmaların 

ve faaliyetlerin dosyalanması, gayri şahsilik, disipline olmuş bir yapı ve resmî 

pozisyonlardan oluşan bir örgüt biçimidir. Bu anlamda bürokrasi, rasyonel bir örgüt 

biçimidir; teknik olarak diğer örgüt biçimlerinden üstündür. 

 

865) DEMOKRASİ DE POLİSİN GÖREVİ NEDİR? 

Polisin esas görevi, halkın huzurunu, asayişi ve düzeni sağlamak; kişisel temel hak 

ve özgürlükleri korumak; suçu önlemek ve suçluları yakalamak; suç korkusunu 

azaltmak ve halka yardım ve hizmet sunmaktır 

 

866) F35 MESELESİ NEDİR? 

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, S-400'lerin satışından 

vazgeçmeyen Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüğünü, bunları da Türk 

mevkidaşı Hulusi Akar'la paylaştığını yazdı. 

Habere göre Shanahan, 6 Haziran tarihinde Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'a 

gönderdiği mektubunda 31 Temmuz'da Türkiye'nin F-35 programındaki yerinin 
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tamamen askıya alınacağını, ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri 

Üssü ve Florida eyaletindeki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nde eğitime katılan 42 

Türk pilotun, S-400'lerden vazgeçilmediği takdirde 31 Temmuz'da ülkeyi terk etmek 

zorunda kalacağını, bir daha hiçbir Türk Hava Kuvvetleri personelinin bu üslere 

girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi. 

 

867) ÇANAKKALE ZAFERİNİN ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ NEDİR? 

Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce 

Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne 

sermiştir. Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık 

Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. 

 

868) KANUN DENETİMİNİ KENDİ DÜŞÜNCELERİMİZLE 

AÇIKLAYINIZ. 

 

869) HERHANGİ BİR İDEOLOJİK YAPININ KÜÇÜK ÇOCUKLARININ 

MASRAFLARINI KARŞILAMASINI NASIL BULUYORSUNUZ. 

 

870) SANAT NEDİR VE SANATIN TOPLUMA NE GİBİ YARARI VARDIR? 

SANATLA İLGİSİ OLMAYAN TOPLUMLARIN NE GİBİ EKSİKLERİ 

VARDIR? 

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. 
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Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu 

geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. 

Sanatın Topluma Faydaları: 

Sanat estetiktir ve toplumun estetik yönünü geliştirir.  

Sanat bir ruhtur ve sanat o toplumdaki insanların kendi ruhları ifade etmesini sağlar. 

Sanat hayal etmektir ve toplumun hayalleri ufuklarını açar. . 

Sanat üretmektir o topluma üretim yönünde yol gösterir. 

Sanat küçücük bir noktada bile evrenselleşmektir toplumu insanları aynı noktada 

birleştirir ve evrenselleştirir. 

Sanat fikirlerimizi, düşüncelerimizin en iyi ifade ediş şeklidir, insanlara topluma 

düşüncelerini güzel yollarla ifade etmenin ufkunu açar. 

Sanat birlikteliktir tek bir şarkıyla bir milyonları birleştirir. 

Sanat toplumun nefes kaynağıdır hayat kötü gitsede hala güzel olan birşeyleri 

görebilmektir.  

Bileme yol gösteren sanattır bugün yaşadığımız birçok teknolojiyi ilk insanın hayal 

ürünü olan sanat eserlerinde gördük. Sanat hayal ediyor teknoloji gerçekleştiriyor. 

Sanat toplumun yansımasıdır sanatsız bir toplum estetikten uzak bir toplum olarak 

kalacaktır. 

 

871) ‘EL ELİN EŞEĞİNİ TÜRKÜ ÇAĞIRARAK ARAR’ SÖZÜNÜ 
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AÇIKLAYINIZ. 

Bize yardım ediyormuş gibi görünürken kaybımıza içten içe sevinen sinsi insanları 

tanımlamak için kullanılır.  

 

872) AHLAKSIZ BİR GÖREV VERİLİRSE NE YAPARSINIZ. 

 

873) İSTİKLAL MARŞI KİM TARAFINDAN YAZILDI NE ZAMAN VE NE 

İÇİN YAZILDI? 

İstiklâl Marşı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî marşı. Güftesi, 

Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği sırada Mehmet Âkif Ersoy tarafından 

kaleme alınmış şiirdir 

 

874) TÜRK BAYRAĞININ ÜZERİNDE Kİ SEMBOLLER NE ANLAMA 

GELİR ? 

Türk bayrağında Hilal" İslamiyet'i " Yıldız ise "Türklüğü" temsil eder. Kırmızı renk 

ise toprağa karışan "kanı" temsil etmektedir. Başka bir görüşe göre ise Ayyıldız Orta 

Asya'dan gelen " Türklüğü" kırmızı zemin ise " Vatanı" temsil ettiği söylenmektedir 

 

875) ‘ÖLDÜKTEN SONRA İYİ HATIRLANMAK ÖLÜMDEN DAHA 

HAYIRLIDIR’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 
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876) KÖTÜLÜK KARŞISINDA TEPKİN NE OLUR ? 

 

877) HUKUK KURALLARININ AMAÇLARI NELERDİR ? 

Hukukun temel amaçlarından biri, toplum halinde yaşayan kişilerin varlıklarını 

sürdürebilmeleri için, barış ortamını sağlamak, topluma dirlik ve düzen getirmektir. 

 

878) ‘İNSAN TÜM EVRENİ BİLİRDE KENDİNİ BİLMEZ’ SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

 

879) MUHASEBE NEDİR ? 

Muhasebe, bir işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerindeki mali nitelikteki bilgileri 

kayıt, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama gibi fonksiyonlar ile takip 

eden bilimsel bir sistemdir. 

 

880) ‘İYİ İNSAN ÖLÜR ÖLDÜKTEN SONRA NAMI KALIR’SÖZÜNÜ 

AÇIKLAYINIZ. 

At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır; At öldüğü zaman onun başarı gösterdiği 

meydan her daim anılır. Aynı zamanda bir yiğit ve bir cesur insan öldüğü zaman onu 

da geçmişte gösterdiği başarı ve şan kalır. O kişi her zaman yaptıklarıyla anılır ve 

saygı görür. 
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881)  28.MEHMET ÇELEBİ KİMDİR? 

Yeniçeri ocağında Seksoncubaşı iken Peç Seferinde şehit düşen Süleyman Ağa'nın 

oğludur. Kendisi de Yeniçeri ocağında yetişmiştir. Yirmi sekizinci ortada hizmet 

gördüğü için hayatı boyunca bu isimle anılmıştır. Çorbacılık ve muhzır ağalığında 

bulunduktan sonra yeniçeri efendisi oldu. 

 

882)  BAŞARI KAVRAMI NEDİR ÖRNEK VEREREK AÇIKLAYINIZ. 

Belirli bir eylemin belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesidir. Başarı aynı zamanda 

bir hedefi gerçekleştirmek veya bir hedefe ulaşmak anlamında da kullanılmaktadır. 

Başarı büyük bir projeyi kapsayacak şekilde çok geniş olarak tanımlanabileceği gibi, 

bir projenin veya görevin tek bir bileşeni ile de sınırlandırılabilir. 

 

883)  ‘ARPA EKEN BUĞDAY BİÇMEZ’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

Bir kimseye haksızlık yapan, o kimseye kötü davranan bir kişi, yaptıklarının 

karşılığında iyilik beklememelidir. Kötülük davranışlarının karşılığı iyilik davranışı 

olmaz. 

 

884)  CEHALET NEDİR ? 

Cehalet, bilgi ve tecrübe eksikliğidir. Bilmemek, bilgi ve görgüden yoksun olmak” 

anlamına gelir. 
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885)  TOPLUMSAL NORMLAR GEREKLİ MİDİR ? 

Elbette gereklidir. Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları 

gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir. 

Toplumsal Normların Özellikleri 

- Sosyal değerlerin somut şeklidir. 

- Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar. 

- Toplumsal kontrolü sağlarlar. 

- Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir. 

- Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır. 

- Toplumdan topluma veya zamanla değişir. 

- Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır. 

- Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal bütünleşmeye, uymaması ise sosyal 

çözülmeye neden olur. 

 

886)  İDEOLOJİK ÖRGÜTLERİN EĞİTİMDE ÇOCUKLARA 

SAĞLADIĞI MADDİ İMKANLARIN DAHA SONRA ONLARA KARŞI 

YARARLARI VE ZARARLARI NELER OLUR ? 

 

887)  GURURLA MÜCADELE EDEN AĞAÇ FIRTINAYA YAKALANIRSA 

SÖZÜNÜ ÖZGÜRLÜKLE İLİŞKİLENDİREREK AÇIKLAYINIZ. 

 

888)  DOĞA VE HAYVAN HAKLARI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ. 
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Hayvan hakları, insan harici hayvanların tümünün ya da bir kısmının kendilerine ait 

bir özerkliğe sahip oldukları ve acıdan kaçınma gibi temel çıkarlarının tıpkı 

insanların temel çıkarlarının korunduğu gibi korunması gerektiğini savunan fikirdir. 

Hayvan hakları kavramı, insan harici hayvanların insan amaçlarına uygun düştüğü 

biçimde kullanılabilecek birer eşya olmadığı, kendi arzuları ve ihtiyaçları olan 

bireyler olarak muamele görmeleri gerektiği anlamına gelir. 

 

889)  BÖLÜCÜ VE AYIRICI ÖRGÜTLER KAVRAMLARINI 

AÇIKLAYINIZ. 

"Terör; hükümetleri ve topluluklan tehdit eden, siyasi, dini ve ideolojik hedeflere 

yönelen kanunsuz bir şiddet eylemidir. Bölücü örgütler ülkelerin toprak 

bütünlüğünü de hedefler. Bölmek ve parçalamak için tüm şiddet eylemlerine 

başvurur. Masum vatandaşları hedef alır. Ülkemizde pkk nın yaptığı gibi etnik 

kökene dayalı bir siyaset izleyerek toprak bütünlüğünü de hedef alır. 

Ayırıcı örgütler toplumların ırk ve mezhepsel olarak ayırıştrılmasını hedefler. 

Çatışma ortamı oluşturmak ister. Ayırıştırmak ve kutuplaştırmak hedefleri 

arasındadır. ( hizbullah, ibda-c, dhkpc) 

 

890)  KITA SAHANLIĞI NEDİR? 

Kıta sahanlığı, jeolojik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki 

uzantısıdır ve kıtanın bitip okyanusun başladığı kıtasal çizgiye kadardır. Kıta 

sahanlığı, kara platformu olarak da bilinir, bir kıtayı ya da kara parçasını çevreleyen 

görece sığ ve eğimli deniz tabanına verilen addır. 
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891)  MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK NEDİR ? 

Milli birlik ve beraberlik, bir arada yaşayan millet fertlerini, birbirine sımsıkı bağlar. 

Milletçe birlik, milleti oluşturan unsurlarda birlik, beraberlik ve bütünlük 

demektir. Millî birlik ve beraberlik milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu olarak 

ortak amaçlarda da, idealde de birliği ifade eder 

 

892)  ROL MODEL NEDİR? 

Rol modeli, davranışı, örneği veya başarısı başkaları, özellikle de genç insanlar 

tarafından taklit edilen veya taklit edilebilecek bir kişidir.  

 

893)  ‘HEDEFLER KÜLTÜRÜN İÇİNDEDİR’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

894)  FİİL EHLİYETİ NEDİR ? 

Fiil ehliyeti, tanımlanan kişinin iradi davranışlarıyla birlikte hukuki sonuç 

doğurması anlamına gelen hukuki bir terimdir. Buna göre, fiil ehliyeti bir kimsenin 

kendi fiilleri sonucunda hak edinebilmesi ve borçlanması gibi durumları ifade eder. 

Her vatandaşın hak ehliyeti olsa da, her birey fiil ehliyetine sahip olamaz 

 

895)  ‘İNSANLAR KÖTÜLÜK KARŞISINDA SUSMA HAKKINA SAHİP 

DEĞİLDİR’ SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 
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896)  MERKANTALİZM NEDİR? 

Merkantilizm 16. yüzyılda Batı Avrupa'da başlamış ekonomik bir teoridir. Türkçeye 

yaklaşık olarak "Ticaretçilik" olarak çevrilmesi mümkündür. 

 

897)  YASA NEDİR ? 

Yasa ya da diğer adıyla Kanun, anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca 

meydana getirilen hukuk kurallarıdır 

 

898)  ‘HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAK ADALETSİZLİKTİR’ 

SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ. 

 

899)  İŞ DOYUMU NEDİR? BİR PERSONELİN İŞ DOYUMU İLE İLGİLİ 

ÖRNEK VEREREK AÇIKLAYINIZ.  

İş doyumu genel olarak, kişinin işinden ve işle ilgili olan faktörlerden aldığı hazzı 

ve mutluluğu açıklamaktadır. Diğer bir ifade ile iş doyumu, kişinin işle ilgili 

duygusal tepkilerinin bir toplamıdır.  

 

900) TRAFİK GÜVENLİĞİ NEDİR? TRAFİK GÜVENLİĞİNİN 

SAĞLANMASI İÇİN NELER YAPILMALI? 
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Trafik güvenliği, trafikte ölüm veya ciddi biçimde yaralanmaları önlemek için 

kullanılan yöntem ve önlemlerdir. Trafik güvenliği, hız sınırları, herhangi bir madde 

etkisi altında araç kullanma yasağı ve trafik ışıkları ve kavşaklar gibi kontrol 

sistemleri gibi kuralları içerir. 

Araç içinde emniyet kemeri takılmalıdır. 

Araçta hız sınırını dikkat edilmelidir. 

Araçta takip mesafesine dikkat edilmelidir. 

Araçta sinyalizasyona dikkat edilmelidir. 

Kapı ve cam kullanımına dikkat edilmelidir. 

Emniyet şeridi acil durumlarda kullanılmalıdır. 

Araç içi ve dışı ışıklandırmalara dikkat edilmelidir. 
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