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29. DÖNEM POMEM ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI 

26.01.2023 

1. Yunus polis nedir? Neden motosiklet kullanır? Neden adı Yunus’tur? 

İlk olarak 1993 yılında İstanbul’da faaliyete geçen Motosikletli Polis Timleri başta asayiş 

ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların 

yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli 

şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev yapmaktadır.  

Timlerin kıyafetleri su ve rüzgâr geçirmeyen, sürtünmeye dayanıklı özel üretim 

kumaşlardan; motosiklet botları, ayağın burun, topuk, bilek ve kaval kemiğini koruyan, 

kaydırmaz taban ve su geçirmeyen malzemelerden; kasklar ise uluslararası standartlarda 

ve güvenlik testlerine uygun olacak şekilde tasarlanmaktadır. 

Yunus Polis, otomobille ulaşım sağlayacak olan polislerde daha hızlı bir şekilde olaylara 

müdahale edebilen polis ekiplerine denir. Genellikle trafiğin sıkışık olduğu veya dar 

sokakların olduğu kesimlerde Yunus Polisler aktif olarak hizmet vermekte. Motosikletli 

olarak çalışan Yunus Polisler, üniformaları ve kasketleri ile çalışmaktadır. 

Motosikletli polislere Yunus Polis denmesinin amacı halkla kısa sürede yakın ilişkiler 

kurabilme özelliğinden dolayıdır. Aynı zamanda yunusların insan canlısı olmaları, her 

zaman dostluk ve sevecenliği temsil etmelerinden dolayı bu polislere yunus adı verilmiştir. 

 

2. Adli yargı nedir? 

Adli Yargı ( Adalet Mahkemeleri –Yargıtay);Genel yargı koludur. Ceza davalarının ve 

kişiler arasında çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur. Adliye 

mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve 

hükümlerin son inceleme mercii Yargıtay'dır. 
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3. Ayrımcılık yasağı nedir? 

Kişi bakımdan ayrımcılık yasağı kapsamına ırk veya etnik köken, cinsiyet, din veya inanç, 

engellilik, yaş, cinsel yönelim girmektedir. Söz konusu temellerde kişilere karşı farklı 

muamele yasaklanmıştır. 

4. İç güvenlik nedir? 

İç güvenlik; bir ülkenin siyasi sınırları içerisinde, halkının huzurunu ve devletinin 

bekasını sağlamak maksadıyla alınan tedbirlerdir. Türkiye'de iç güvenlik yönetiminden 

sorumlu ana örgütlenme, İçişleri Bakanlığı çatısı altında yapılandırılmıştır. 

5. Kamu yayıncılığı nedir? 

Kamu yayıncılığı, birincil görevi kamu hizmeti olan radyo, televizyon ve diğer elektronik 

medya kuruluşları yayıncılığıdır.  

6. Davranış nedir? 

Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her türlü bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor tepkilerin genel adıdır 

7. Belediye nedir? İşlevlerini sayınız. 

Belediye, kurumsal bir yapısı ile bölgesel ya da ulusal kanunlar tarafından kendisini 

yönetme hakkı tanınan idari bölünüşdür.  

Belediye öncelikle su, imar, ulaşım ve kanalizasyon gibi çevre ve çevre sağlığı, kentsel 

alt yapı; temizlik ve katı atık; itfaiye, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; defin ve 

mezarlıklar yapar. 

8. Kimsesiz çoçuklar kime nedir? 

Türkiye’de kimsesiz çocuk mefhumu resmiyette “korunmaya muhtaç çocuk” olarak 

isimlendirilir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre korunmaya muhtaç çocuk; 

beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; ana veya babasız, 
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ana ve babasız, ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, ana ve babası veya her ikisi 

tarafından terk edilen, ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü 

içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü 

alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade 

etmektedir. 

9. Mahalli idarelerin yönetsel birimleri nedir? 

Türkiye'de yerel yönetim birimleri 1982 Anayasası hükümlerine göre; il özel idaresi, 

belediyeler (büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri) ve köylerdir. 

 

10. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı şubeler nelerdir? 

Merkez Teşkilatı 

• Asayiş Daire Başkanlığı 

• Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı 

• Belge Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

• Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 

• Cinayet Şube Müdürlüğü 

• Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı 

• Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü 

• Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

• Güvenlik Dairesi Başkanlığı 

• Haberleşme Dairesi Başkanlığı 

• Havacılık Dairesi Başkanlığı 

• Hukuk Müşavirliği 

• İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

• İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 

• İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı 

• İnterpol Dairesi Başkanlığı 
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• İstihbarat Başkanlığı 

• Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 

• Koordinasyon ve Harekât Dairesi Başkanlığı 

• Koruma Dairesi Başkanlığı 

• Kriminal Dairesi Başkanlığı 

• Özel Harekat Başkanlığı 

• Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 

• Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 

• Personel Dairesi Başkanlığı 

• Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 

• Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı 

• Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

• Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı 

• Teftiş Kurulu Başkanlığı 

• Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı 

• Trafik Başkanlığı 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Dairesi Başkanlığı 

• Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Dairesi Başkanlığı 

Yurtdışı teşkilatı 

• Emniyet Müşavirlikleri 

• Emniyet Ataşelikleri 
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Taşra Teşkilatı 

Merkeze bağlı taşra teşkilatı 

• Polis Akademisi Başkanlığı 

• Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM): Emniyet Teşkilatına ilk, orta ve üst 

yönetici amir yetiştiren eğitim birimidir. 

• Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri (PMYO): Emniyet Teşkilatına Polis Memuru 

yetiştiren ön lisans düzeyinde eğitim birimidir. 

• Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM): Emniyet Teşkilatına Polis 

Memuru yetiştiren lisans ve önlisans mezunlarının başvurabildiği kurs nevinden eğitim 

birimidir. 

• Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri (PEM): Emniyet Teşkilatının hizmet içi eğitimini 

sağlayan eğitim birimidir. 

• Kriminal Polis Laboratuvarlıkları Müdürlükleri 

• Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri 

İl ve İlçe Teşkilatı 

• İl Emniyet Müdürlükleri 

• İlçe Emniyet Müdürlükleri 

• İlçe Emniyet Amirlikleri 

 

11. Birey nedir? 

Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan 

kelimedir. Farklı alanlarda birey sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi bir tek değer, 

obje veya tanım tanımlamakta kullanılır. TDK tanımına göre ise birey: Kendine özgü 

nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. 
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12. Güdü nedir? 

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. 

13. Kültürün öğelerini açıklayınız. 

Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur:  

a) Maddi Kültür Öğeleri: Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb.  

b) Manevi kültür, kısaca inançlar, değerler, semboller, normlar şeklinde tasnif 

edilebilir. 


