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29. DÖNEM POMEM ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI 

25.01.2023 

1. Polisin septik (şüpheci) olması ne demektir? 

Polis septik (şüpheci) olmalıdır ifadesine polisli uygulamalarında sıkça rastlanmaktadır. 

Bunun nedeni, polisin bir olayı aydınlatabilmesi için etrafa şüpheci gözlerle bakabilmesi, 

alternatif düşünebilmesi, olaylara farklı açılardan yaklaşabilmesidir.  

2. Hukukta aldatma (hile) ne demektir? 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 36. maddesinde yer alan aldatma, bir kimseyi 

belirli bir hususu yapmaya sevk etmek, o yönde bir irade açıklamasında bulunmasını 

sağlamak kastı ile o kimsede yanlış bir kanı uyandırmak ya da esasen var olan yanlış (hatalı) 

fikrinin devamını sağlamaktır. 

3. Maddi müeyyide ne demektir? 

Maddi Müeyyide: Hukuk kurallarına uyulmadığında devlet tarafından uygulanan kamu 

gücünü belirtmektedir.  

4. Ülkemizde son yıllarda artan enerji üretimi ve ithalatının sebepleri nelerdir? 

Nüfus artışı, sanayileşme, şehirleşme ile birlikte küreselleşme sonucu artan ticaret ve 

üretim olanaklarına bağlı olarak doğal kaynaklara ve enerjiye olan talep her geçen gün 

artmaktadır. 

5. Küreselleşme ulus devletleri nasıl etkiler? 

Küreselleşme ile birlikte ulus devletin küçüldüğü, zayıfladığı, otorite ve egemenliğinin 

aşındığı düşüncesi kısmi bir doğruluk payı bulunmaktadır. Ancak, bu düşüncedeki kısmi 

doğruluk ulus devletin ulus devletin tarih sahnesine veda edeceği izlenimi vermemelidir. 

Ulus devletler hala uluslararası sistemin en önemli aktörleri olarak faaliyetlerini 
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sürdürmektedir. Ulus devletler ekonomik, siyasal ve sosyal alandaki bazı eski 

alışkanlıklarından vazgeçerek kendilerini yenilemek zorunda kalmaktadır.  

6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı nasıldır? Anlamı nedir? 

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Kuzey Kıbrıs'ı temsil eden, beyaz fon üzerine 

üstte ve altta olmak üzere iki, kırmızı, boydan boya şerit ile, ortada kırmızı renkli ay 

yıldızdan oluşan bayraktır. 

Bazı kaynaklara göre ay yıldız Türklüğü, kırmızı renk Kıbrıslı Rumlarla meydana gelen 

çatışmalarda dökülen Kıbrıslı Türk kanını, beyaz barışı, üstteki kırmızı şerit Türkiye'yi, 

alttaki kırmızı şerit Kuzey Kıbrıs'ı ve şeritlerin düz ve paralel olması "Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar süreceğini" simgelemektedir. 

7. GMT saat diliminde saat 13.00 iken GMT +2 diliminde saat kaçı gösterir? 

15.00 

8. Yoksulluk ve sosyal devlet ilişkisini açıklayınız. 

Kendisini her an güncel kılan yoksullukla mücadelede temel çözüm yolu, sosyal 

devletin, her yurttaşı için adil bir toplum inşa ederek, yaşanılır bir toplumsal ve ekonomik 

koşulları oluşturmasına bağlıdır. Amaç yoksulluğu siyaset üretme noktasında kullanmak 

değil, refah hakları açısından yoksul insanları, sosyal adaletin hüküm sürdüğü, toplumsal 

koruma mekanizmalarının insan onur ve haysiyetini gözettiği, vatandaşlık gelirinin garanti 

edildiği reel bir zeminde hissedilemez noktaya geriletmektir. 

 



 

4 

Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. 
www.ankaraparkur.com 

9. Milli kimlik kavramı nedir? 

Millî kimlik kelimesi, Türk Dil Kurumu tarafından, "Bir milletin kendine özgü düşünüş ve 

yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan 

özellikler bütünü" olarak tanımlanmıştır. 

10. Spor ve ruh sağlığı ilişkisi nedir? 

Spor, insan beynine sağlamış olduğu gerek biyolojik gerekse psikolojik anlamdaki 

etkilerle ruh sağlığımızı koruyucu özelliktedir. 

Spor yapıldığında fiziksel olarak hareket halinde olduğumuz için dikkatimizi günün stres 

ve yoğunluğundan uzaklaştırıp bedenimize odaklarız. Vücudumuzun her bölgesi 

beynimizin komut vermesi ile hareket ettiği için aslına bakılacak olursa bedenimizden önce 

beynimiz çalışmaya başlar. Beynimizin işlevselliğe yönelik olarak çalışması bazı psikolojik 

rahatsızlıkların da gelişimini engellemektedir. 

Spor ile birlikte sinir hücrelerimiz yeniden yapılanmakta, beynimizdeki hücrelerin 

yaşlanması gecikmektedir. Spor, sinir hücrelerimiz arasındaki ilişkileri düzenler ve 

koordinasyon becerilerimizin de gelişmesine yardımcı olur. 

Sporun özelliklerinden birisi de doğal bir anti-depresan olmasıdır. Düzenli bir şekilde 

spor yapan kişilerde depresyona neredeyse hiç rastlanılmaz. Düzenli ve sistemli yapılan 

spor ile dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonlarının salgısında artış olmaktadır. 

İş hayatının stresi için de spor iyi gelmektedir. Spor ile beynimizdeki oksijen miktarı 

artmakta ve hafızamız güçlenmektedir. Bundan dolayı kişi zinde olmakta ve bireysel 

performans da artmaktadır. 

    Düzenli bir şekilde yapılan spor: 

• Stresten korur ve stresten kurtulmaya yardımcı olur. 

• Kolay ve iyi uyumayı sağlar. 

• İyi bir fiziksel görüntü sağlar. 
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• Zihinsel uyanıklılığı arttırır. 

• Depresyonun atlatılmasına yardımcı olur. 

• Cinsel yaşamın istenilen düzeyde artışını sağlar. 

• Kişinin kendine güven duygusunu arttırır. 

 

11. Yabancı dil bilmenin faydaları nelerdir? 

• Beyin Kapasitesini Arttırır 

• Yaratıcılığını Geliştirir 

• Sosyal Çevreni Genişletir 

• Kültürel Farkındalık Sağlar 

• Akademik Kariyerine Katkı Sağlar 

• İş Seyahatlerinin Aranan Elemanı Olursun 

• İş İstihdamı Sağlar 

• Diğer Dilleri Daha Kolay Öğrenirsin 

• Öz Güvenini Arttırır 

 

 

 

 


