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29. DÖNEM POMEM ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI 

23.01.2023 

1. Beyin fırtınası nedir? 

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.  

2. Müzekkere nedir? 

 Bir iş veya bir durum hakkında makam fark etmeksizin bir üst makama yazılan yazıdır. 

Başka bir anlamı ise yargılama makamının, bir durumdaki kararın yerine getirilmesi için 

herhangi bir makama yazılan yazıdır. 

3. Devlet nedir, unsurları nelerdir? 

Devlet; toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya 

milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Bir başka deyişle devlet; belirli bir 

toprak parçası üzerinde egemen olan belirli bir insan topluluğunun oluşturduğu bir 

varlıktır. Burada bize anlatılmak istenen; insan topluluğundan kasıt millet, topraktan 

kasıt ülke, egemen olma yani iktidardan kasıt egemenliktir. 

Devletin unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Devletin her şeyden önce bir ülkesinin olması gerekir. Yani devlet meşru ve devletler 

topluluğunca da kabul edilmiş bir toprak parçası üzerinde varlığını sürdürebilir. 

Devletin diğer unsuru ise millet, ulus, halk gibi kavramlarla ifade edilen " insan 

topluluğu" dur. Fakat her insan bir devletin vatandaşı kabul edilemez. Örneğin, kısa bir 
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süreliğine ülkede bulunan yabancı ülke vatandaşı olan turist hukuken o devletin vatandaşı 

değildir. Bu ikinci unsur; devlete vatandaşlık bağı ile bağlı insanları tanımlamaktadır. 

Devletin üçüncü ve zorunlu unsuru " egemenlik" tir. Bağımsız olmayan bir devlet, 

devlet kabul edilemez. Uluslararası devlet topluluğunca da hukuken tanınmaz. 

4. Hendek olayları nedir? 

Hendek operasyonları, Türk güvenlik/emniyet birimlerince PKK mensuplarına karşı 

ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli askerî operasyonlardır. 

5. Açlık ve yoksulluk sınırı nedir? 

Bir kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için alması gerekli temel gıda maddelerinden 

oluşan sepetin maliyeti açlık sınırı belirleniyor. 

2022’de 4 kişilik ailenin gıda harcaması “açlık sınırı” 8130 TL hesaplandı. 

2022’de 4 kişilik bir ailenin gıda yanısıra yapmasın gereken diğer harcamaları için 

hanesine girmesi gereken toplam gelir tutarı “yoksulluk sınırı” 26.485 TL hesaplandı. 

6. Ceza hukukunda şüpheli kime denir? 

Hukuken kolluk ve savcılık evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder. 

7. Entegre nedir? 

• Birbiriyle bağlanma yoluyla tüm durumuna gelen, tümleşik, tümleşke. 

• Değişik birimlerden oluşan (sanayi kuruluşları), tümleşke. 

 

8. Atasözlerinin önemi nedir? Geçmişten günümüze gelmesindeki etkenler nelerdir? 

Atasözleri, geçmişte edinilmiş tecrübelerden ve deneyimlerden yola çıkılarak 

söylenmiş özlü sözlerdir. Ders verici nitelikte olan atasözleri atalarımız tarafından 

yaşanmış bir olayın ardından söylenmiştir. Kimi atasözü gerçek anlamı ile kullanılırken 
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kimisi de mecaz anlamı ile kullanılmıştır. Ancak bütün atasözlerinin ortak amacı ders 

vermektir, aynı hatalara düşmemek, doğruları yapmak adına bizleri yönlendirmektir. 

Nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan, anonim nitelik taşıyan, kalıplaşmış 

özsözler biçiminde rastladığımız, önceki kuşakların gözlemlerini yol gösterici birer kural 

olarak sunan atasözleri, sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden olan “sav”ların ilk biçimleri 

niteliğindedir. Savlar Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lûgat’it Türk’ünde açıklamalar arasında 

geçmektedir. Sav terimi, İslâmiyet'in etkisiyle yerini “mesel” terimine bırakmıştır. Aslında 

misal getirme, örnek verme anlamında olan darb-ı mesel ve bunun çoğulu durub-ı emsâl 

sözleri, edebiyatımızda atasözü, atasözleri anlamında kullanılmaya başlanmıştır. 

Türkiye’de ve Türklerin yaşadığı diğer topraklarda, halkın ağzında dolaşan; nesillerden 

nesillere geçen 10.000’i aşkın atasözü bulunmaktadır. Atasözleri üzerine pek çok yayın 

yapılmış, birçok kitap ve makale yayımlanmıştır. Türk atasözleri üzerine hazırlanmış ve 

basılmış kitap, broşür, makalelerin sayısı 700’ü aşmaktadır. 

9. Fırsat eşitliği nedir? 

Fırsat eşitliği kavramı, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her bireye aynı ve eşit 

hakların tanınması anlamına gelir. Liberalizm ile birlikte hayatımıza giren bu kavram ise, 

aynı zamanda her bireye yeteneklerini sergileme ve gösterme şansı vermek demektir. 

10. Entegrasyon nedir? Mülteciler üzerinden yorumlayınız. 

Türk Dil Kurumuna göre entegrasyon kelimesi, uyum ve bir araya gelebilme, 

bütünleşme olarak açıklanmaktadır. İnsanların uyumundan başka sistemlerinde uyumları 

bulunmaktadır. Entegrasyon sistemlerin uyumu içinde kullanılan kavramlardan biridir. 

Entegrasyon, çoğunlukla göç eden kişinin göç ettiği ülke ve vatandaşlarına uyum 

sağlaması olarak düşünülür çünkü uluslararası göç politikaları özellikle göçmenlerin ve 

mültecilerin göç ettikleri ülkeye uyumunu esas almıştır. 
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11. Türkiye’nin coğrafi konumu hakkında bilgi veriniz. Coğrafi konumun Türkiye’ye 

sağladığı avantajlar ve dezavantajlar nelerdir? 

Türkiye toprakları, 36-42° Kuzey enlemleri ve 26-45° Doğu boylamları arasında yer alır. 

Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı vardır. Şekli kabaca bir dikdörtgeni 

andırır ve genişliği 1.660 kilometredir. Göller ve adalar dahil kapladığı gerçek alan 814.578 

km², izdüşüm alanı ise 783,562 km²'dir. 

Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak 

noktasında kurulmuştur. Üç yanı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin genel görünümü 

kabaca dikdörtgeni andırır. Asya-Avrupa arasında köprü durumundadır. Stratejik önemi 

büyük olan boğazlara sahiptir.  

Coğrafi konumunun ülkemize sağladığı avantajlar;  

Türkiye Özel konumu gereği ekonomik bakımından zengin Avrupa ülkelerine daha 

yakındır. Önemli boğazlara sahip olduğu için deniz ticareti alanında kullanılmaktadır. 

Ülkede aynı anda dört mevsimin yaşanması yer şekillerini çeşitli hale getirmiştir. Bu 

sayede yeraltı ve yerüstü kaynakları da oldukça zengindir. 

Türkiye'nin bulunduğu konumun dezavantajları; 

• Dağlık ve engebeli alanların fazla olması 

• Ulaşımın bazı bölgelerde iyi olmaması 

• Komşu ülkelerde siyasi sorunların yaşanması 

• Terör 

• Mültecilerin geleceği 

• Kültürel çeşitlilikten kaynaklanan sorunlar 

• Orta Doğu'da savaşların yaşanması 

• Uluslararası küresel dalgalanmalar 
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12. Gelişmiş ülkelerin 5 özelliğini sayınız. 

• Gelir dağılımı daha dengelidir. 

• Kişi başına düşen millî gelir yüksektir. 

• Nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmet sektöründe istihdam edilir. Tarım 

sektöründe çalışanların oranı azdır. 

• Nüfus artış hızı düşüktür. 

• Sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmiştir. 

• Altyapı gelişmiştir. 

• Tarımda modern yöntemler kullanılır. 

• Araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynak yüksektir. 

• Doğum ve ölüm oranları düşüktür. 

• Kentsel nüfus fazladır. 

• Nitelikli iş gücü fazladır. 

• Okuryazarlık oranı yüksektir. 

• Teknolojik imkânlar fazladır. 

• Toplumun geneli çekirdek ailelerden oluşur. 

 

13. İletişim özgürlüğü nedir? 

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya 

toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların 

müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu 

fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin 

sistemine bağlanmasına engel değildir. (Anayasa MD 26) 

14. Cahit Arf kimdir? 

Cahit Arf, 1910 – 1997 yılları arasında yaşamış dünyaca ünlü matematikçi. Cisimlerin 

kuadratik formlarının sınıflandırılımasında ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan “Arf Sabiti“, 

“Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” gibi terimleri bularak, matematik ve bilim dünyasına 
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önemli katkılarda bulundu. Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte, Hesse-

Arf Kuramı’nı geliştirdi. 

15. Ceza yönetmeliğine göre geriye yürümezlik nedir? 

Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar 

kimse suçlu sayılamaz. Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı 

bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için 

konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 

16. Yük ve insan taşımacılığının trafik kazaları ile arasındaki bağlantılı ilişkiyi 

açıklayınız. 

Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığının neredeyse tamamı karayolu üzerinden 

yapılmaktadır. Batılı ülkelerde ise bu yük karayolundan demiryolu ve denizyoluna 

kaydırılmış, böylelikle karayollarında meydana gelen kazaların oranının düşürülmesi 

sağlanmıştır. Ülkemizde karayolu dışındaki ulaştırma türlerine fazla önem verilmemiş, 

bunun sonucunda her geçen gün taşıt trafiğinin biraz daha artmasına yetersiz altyapı ve 

denetimin de eklenmesiyle kaza sayılarında artış kaçınılmaz olmuştur. 

17. Osmanlı Devleti’nin başkentleri hangileridir? 

• Söğüt 

• Karacahisar 

• İznik 

• Bursa  

• Edirne  

• İstanbul 

 


