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29. DÖNEM POMEM ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI 

16-21.01.2023 

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yazılı belgesi nedir? 

       Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1921) 

2. Aday memur nedir? 

Aday memur; ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak merkezi 

sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir 

kurum veya kuruluşa atananlara denir 

3. Yerel yönetimin faydaları nelerdir? 

1- Temel kamu hizmetlerinin yetkililer ve uzmanlar tarafından, gecikme olmadan 

uygulanmasını sağlar.  

2- Çoğulcu bir yönetim şekli olan demokrasi ile uyumludur. Halk görüş, öneri ve 

şikayetlerini yerinden yönetim kuruluşlarıyla paylaşabilir.  

  3- Merkezden yönetime göre çok daha hızlı sonuç almak mümkündür.  

  4- Halk, bürokratik engellerle karşılaşmadan hizmet alır ve aldığı hizmetler kesintiye 

uğramaz.  

4. Polis Akademisi kaç yılında kuruldu? 

6 Kasım 1937 
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5. Pkk terör örgütünün ideolojisi nedir? 

PKK'nın ideolojik yapısı Marksizm-Leninizm, Maoculuk, Apoculuk, Kürt milliyetçiliği ve 

demokratik konfederalizm'dir.  Terörist başı Abdullah Öcalan, PKK'yı "Kürt proleter 

devrimci hareketi" ve "ulusal kurtuluş mücadelesi" olarak tanımlamıştır. 

6. Ekmek teknesi nedir açıklayınız. 

Geçim sağlayan iş yeri. 

"Bu kahve de bizim ekmek teknemiz." 

7. Psikolojik operasyon nedir? 

Psikolojik operasyon yabancı hedef kitlenin duygularını, hedeflerini, mantıklı düşünme 

yetisi ile yabancı devletler, organizasyonar, gruplar ve bireylerin tutumlarını etkilemek 

üzere seçili mesajlar gönderilerek uygulanan planlanmış operasyonlardır. Psikolojik 

operasyonların amacı onu uygulayanın çıkarlarına uygun bir şekilde tutum ve davranışların 

değişmesidir. Psikolojik operasyonlar Amerikan diplomatik, iletişim, askeri ve ekonomik 

faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Psikolojik oprasyonlar gerek çatışma anlarında 

gerekse barışta bilgilendirmek ve etkilemek amaçlı kullanılmaktadır. Psikolojik 

operasyonlar sivil veya askeri olabildiği gibi her iki şekilde de geniş iletişim araçlarını 

kullanarak uygulanırlar. Psikolojik operasyonlar yazılı, sözlü, görsel medya kadar, sanat 

dalları (müzik, sinema, tiyatro, resim, heykel gibi), akademi, spor, teknoloji, edebiyat gibi 

birçok alanda uygulanmaktadır. 

8. “İki dinle bir konuş” atasözünü açıklayınız. 

İki Dinle Bir Söyle, çak fazla konuşmanın iyi bir davranış olmadığını, karşıdaki kişiyi iyi 

dinledikten sonra konuşmanın daha faydalı olacağını anlatan bir atasözüdür. 
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9. Vergi nedir? 

Vergi; devletin kişilerden ve kurumlardan kanunla belirlenen şekilde kamusal 

hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla alınan paralardır. Vergi, diğer kamu kurumlarının ve 

devletin, kamu hizmetlerinin sağlanması için kişilerden ve kurumlardan zorunlu olarak 

alınan paralardır. Zorunlu olmakla birlikte vergi, ödeme gücüne göre herkesin farklı 

yükümlülüğe sahip olduğu ve anayasada yeri olan bir konudur. 

10. Hukuk nedir? 

Hukuk, “hak” kelimesinin çoğulu olarak “haklar” anlamına gelmektedir. 

Hukuk, devletin yetkili organları tarafından toplumsal ilişkileri düzenlemek amacıyla 

konulan, maddi yaptırıma bağlanmış olan ve uyulması zorunlu kuralların oluşturduğu 

sistem olarak tanımlanabilir. 

11. Hiyerarşi nedir? 

Hiyerarşi, oluşum açısından kelimesine dayanan, bir toplumdaki ya da kuruluştaki 

bireylerin belirli faktörlere bağlı olarak statü, görev, alt ve üst arası ilişkiler sınıflandıran ve 

bu sınıflara bağlı standartlar sunan yapı. 

12. Temsili demokrasi nedir? 

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

seçtikleri bir temsilci veya temsil grubunun aracılığıyla siyasi fikirlerini ve görüşlerini 

belirtmesi durumu. 

13. Milliyetçilik nedir? 

Milliyetçilik, belirli bir milletin çıkarlarını, özellikle egemenliğini ve özyönetimini 

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

Atatürk milliyetçiliği din ve ırk ayrımından uzak, ortak yurttaşlık temelindedir. Ortak 

mazi, lisan, ahlak, kültür ve hukuk Türk Milletini oluşturan temellerdir. 
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14. Atatürk ilkelerini sayınız ve bir tanesini açıklayınız. 

• Cumhuriyetçilik 

• Milliyetçilik 

• Halkçılık 

• Laiklik 

• Devletçilik 

• Devrimcilik (İnkılapçılık) 

Atatürk'ün devletçilik ilkesi; Türk toplumunu çağdaş ve modern bir düzene 

ulaştırabilmek için gerekli olan ekonominin güçlendirilmesi ve millî bir burjuva sınıfının 

oluşturulmasıdır. 

15. Ömer Seyfettin’in 3 eserini sayınız. 

Hikaye: Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve 

Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, İlk Düşen Ak, Pembe İncili Kaftan, Harem, Yüzakı, Kurumuş 

Ağaçlar, Aşk Dalgası… 

Roman: Efruz Bey, Yalnız Efe (uzun öykü), Ashab-ı Kehfimiz (“içtimai roman” adını 

vermiştir) 

Şiir: Şiirler (Doğduğum Yer) 

Oyun: Mahçupluk İmtihanı 

16. İdari vesayet nedir? 

İdari Vesayet veya yönetsel vesayet, özellikle üniter yapılı devletlerde genel idare sınıfı 

ile yerinden yönetim alanı arasında idari açıdan bütünlük sağlamaya yarayan denetim 

mekanizmasıdır. 

Anayasanın 127'nci maddesine göre idarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla 

merkezden yönetim, yerinden yönetim birimleri üzerinde bir takım denetim yetkilerine 
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sahiptir. Bu yetkiler, idari vesayet yetkisi olarak adlandırılır ve idari vesayet yetkisi kendine 

has bir takım özelliklere sahiptir. 

17. Polis illerde kime bağlıdır? 

Bir ilde yer alan tüm kolluk kuvvetleri o ilin valisine bağldır. 

18. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş tarihi nedir? 

Türk ordularının kuruluş tarihi, Hun Hükümdarı Mete Han'ın tahta çıkış tarihi 

olan (sembolik) M.Ö. 209 olarak kabul edilmiştir. Resmi kuruluşu 3 Mayıs 1920 

19. Trafik güvenliği nedir? 

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.  

20. Kamulaştırma nedir? 

Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde 

bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, 

bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara 

hak sahibi olur. 

21. Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? 

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk toplumunun taksim hedefini gerçekleştirmek için 

faaliyet gösteren silahlı örgüttür. Kıbrıslı Rumların EOKA örgütüne karşı faaliyet göstermek 

üzere 1957'de kurulan TMT, 1958'de fiilî olarak faaliyet göstermeye başladı. 

22. Laiklik ilkesi nedir? Açıklayınız. 

Lâiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve her vatandaş için vicdan 

hürriyetinin sağlanması demektir. Atatürk'e göre “lâiklik” yalnız din ve dünya işlerinin 
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ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü 

demektir. Laik idarede din asla devlet işlerine karışmaz. 

23. Millet nedir? 

Ulus, dil, tarih, etnisite, kültür ve/veya toplum gibi ortak özelliklerin birleşimi temelinde 

oluşan bir insan topluluğudur. 

24. Akran zorbalığı nedir? 

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

bir bireye veya gruba sistematik bir şekilde baskı uygulaması olarak tanımlanabilir. Kişinin 

sahip olduğu bu avantaj fiziksel olarak güçlü olması veya sosyoekonomik düzeyinin daha 

iyi olması gibi geniş bir çerçevede düşünülebilir. 

Akran zorbalığı, okul çağındaki çocuklar arasında gözlemlenen, var olan ya da algılanan 

bir güç dengesizliğinden beslenen, istenmeyen ve agresif davranışlar olarak tanımlanıyor. 

Bu davranışlar, tekrar eden ya da tekrar etme potansiyeli bulunan davranışlar olarak 

karşımıza çıkıyor. 

25. Toplumsal statüyü etkileyen faktörler nelerdir? 

• Bireyin yetenekleri 

• Eğitim seviyesi, 

• Sahip olunan meslek, 

• Yaş ve cinsiyet durumu  

26. Kozmopolitan nedir? 

Kozmopolit, ya da kozmopolitan genel olarak bir kişi ya da yerin ulusal niteliklerini 

yitirmesi ve daha evrensel bir anlayışın etkisi altında olması durumudur. Bu durum bütün 

insanlığın tek bir ahlaki topluluğa ait olduğu fikrinden ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik ve 
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vatanseverlik gibi tekil toplumcu düşünce akımlarına ve ideolojilere karşıt bir anlayıştır. 

Özellikle bu tür tekilci akımların aşırı etkinleşmesiyle ortaya çıkabilecek olan ırkçılığa tepki 

olarak da kullanılmaktadır. İdari, siyasi ve ekonomik olabileceği gibi kültürel, ahlaki ya da 

toplumsal da olabilir. 

27. Emredici hukuk kuralları nedir? 

Emredici Hukuk Kuralları: Uyulması zorunlu olan kurallardır. Bu hukuk kurallarına 

herkesin uyması zorunludur. Kişilerin bu kuralları değiştirmeleri söz konusu değildir. 

Örneğin Medeni Kanun'un 125. maddesinde yer alan “Ayırt etme gücüne sahip 

olmayanlar evlenemez.” ifadesi emredici niteliktedir. 

28. Biyolojik delil nedir? 

     Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. 

29. Mirasçı nedir? 

Yasal mirasçılık sıfatı miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümü 

üzerine doğrudan kanundan kaynaklanan bir statüdür. Buna göre yasal mirasçılar, miras 

bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir. 

30. Afrika’nın ilk siyahi başkanı kimdir? 

      Nelson Rolihlahla Mandela  

31. Hukukta aldatma nedir? 

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. 
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32. Propaganda nedir?  

Propaganda, çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan 

önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. 

33. Dede Korkut hikayeleri hakkında bilgi veriniz? 

Dede Korkut Kitabı, Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destansı hikâyeleridir. 

Hikâyeler, göçebe Türk halklarının sosyal yaşam tarzları ve İslam öncesi inançları için 

önemli olan ahlak ve değerleri taşır. 

Dede Korkut hikâyeleri, Oğuzların düşmanlarıyla ve kendi aralarında yaptıkları 

mücadeleleri anlatır. 

34. “Suyun sessizinden, insanın sözsüzünden korkmalı” atasözünü açıklayınız. 

"Duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi 

tehlikelidir" anlamında kullanılan bir atasözü. 

35. Felah-ı Vatan grubu nedir? 

Felah-ı Vatan Grubu, 1920'de toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebûsan'ında Milli 

Mücadele'ye yandaş üyeler tarafından oluşturulan meclis grubudur. Grup başkanlığına 

Rauf Bey (Orbay) getirilmiştir. 

36. Kültürel çeşitliliğin siyasi istikrara etkisi nedir? 

Soru yoruma açık. Mülakata giren adaylar kendi düşüncelerine göre yorumlayabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti gibi bir imparatorluğun devamı olan bir devletin hakimiyetinde farklı 

milletlerden ve farklı kültürlerden vatandaşlarımızın yaşadığını biliyoruz. Büyük Türk 

Medeniyeti çatısı altında yaşayan alt kimliklerin olmasını kültürel zenginliğimiz olarak 

yorumluyorum. Kültürel çeşitliliğin varlığı siyasi iktidar tarafından olumlu veya olumsuz 

kullanılabilir. İktidarın yapıcı ve birleştirici bir politika izlemesi toplumun kaynaşmasını ve 
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medeniyetimizin gelişmesine katkıda bulunurken, ayrıştırıcı bir politika izlenmesi toplum 

içerisinde kutuplaşmaya yol açar.   

37. Yargının tarafsızlığını açıklayınız. 

Yargının bağımsızlığına eşlik eden bir başka önemli ilke de "yargının tarafsızlığı"dır. 

Bağımsızlık yargının çevresel etkilere karşı korunmasını ifade ederken, 

tarafsızlık, bağımsızlığın sağlanmasının ardından, yargıcın iç muhakeme aşamasında 

peşin hükümlerden, ideolojik eğilimlerden kurtulmasını anlatır. 

38. Pozitif ayrımcılık nedir? 

Pozitif ayrımcılık Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre “toplumdaki diğer kişiler ile eşit 

koşullarda yaşamadığı düşünülen belli gruplara çeşitli ayrıcalıklar tanıyarak onları 

desteklemek” demek. Buna örnek olarak işyerlerinin fiziksel engeli bulunan bireyler için 

kota oluşturmasını verebiliriz. 

39. Görsel hafıza nedir? 

Görsel hafıza, görsel olanı sözel olanla birleştirerek akılda tutmaya dayanan bir 

hafıza türüdür. Somut nesnelere nazaran soyut kavramları akılda tutmak daha fazla 

zihinsel etkinlik gerektirir. Bu nedenle bilgilerin çeşitli şekillerde somutlaştırılması ve bu 

şekilde hafızada tutulması zihinsel olarak daha verimlidir. 

40. Kriz yönetimi nedir? 

Kriz Yönetimi; krizi yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılmasını veya ülke 

menfaatleri doğrultusunda en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla gereken hazırlık 

ve faaliyetlerin yönlendirilmesidir. 
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41. Silikon vadisi nerededir ve ne işe yarar? 

Silikon Vadisi, Kuzey Kaliforniya'daki San Francisko Körfez Bölgesi'nin güneyinde kalan; 

ileri teknoloji, inovasyon, risk sermayesi ve sosyal medya şirketlerinin küresel merkezi 

olarak görülen bölgenin gayriresmî adıdır 

Bölgenin adı, silikon tabanlı MOSFET ve yonga tasarımında ve üretiminde uzmanlaşmış 

çok sayıda firmanın burada kurulmasından gelir. Bölge günümüzde dünyanın en büyük 

teknoloji şirketinin çoğuna, Fortune 1000 listesindeki 30'dan fazla şirketin genel 

merkezine ve binlerce startup şirketine ev sahipliği yapmaktadır. 

42. Pozitif hukuk nedir? 

Pozitif hukuk; belli bir memlekette belirli bir dönemde yürürlükte 

bulunan hukuk kurallarının bütünüdür. (kanun, tüzük, yönetmelik, örf ve adet kuralları…) 

İdeal Hukuk; olması gereken hukuktur. Bir toplumda uygulanabilecek en 

mükemmel hukuk kuralları ifade eder. 

43. Türk tarihinde Ağustos ayının zafer ayı olarak anılmasının nedeni nedir? 

Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı Ağustos ayı içerisinde, Türklere Anadolu'nun 

kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu topraklarının korunmasını sağlayan Büyük 

Taarruz'a kadar birçok zafere imza atıldı.  

• 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi, 

• 9 Ağustos 1389 1. Kosova Savaşı, 

• 11 Ağustos 1473 Otlukbeli meydan muharebesi, 

• 23 Ağustos 1514 Çaldıran meydan muharebesi, 

• 24 Ağustos 1516 Mercidabık savaşı, 

• 29 Ağustos 1526 Mohaç meydan muharebesi, 

• 5 Ağustos 1716 Petrovaradin muharebesi, 

• 6- 10 Ağustos 1915 Conk bayırı muharebesi, 
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• 7- 21 Ağustos 1915 Anafartalar savaşı, 

• 23 Ağustos- 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya savaşları, 

• 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz, 

• 30 Ağustos 1922 Başkumandanlık meydan muharebesi, 

• 20 Temmuz- 15 Ağustos 1974 tarihleri arasında yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı,  

44. Kamu görevlisi nedir? 

5237 sayılı Kanun'un 6-c maddesinde; kamu görevlisi; kamusal faaliyetin 

yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya 

geçici olarak katılan kişi olarak tanımlanmaktadır. 

45. Tekalif-i Milliye emirleri nedir? 

Tekâlif-i Milliye, Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan 

Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için 

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini 

kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir. 

46. “www” açılımı nedir? 

World Wide Web, Dünya Çapında Ağ (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde 

yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. 

47. Kentsel dönüşüm nedir? 

Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının 

proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere  karşı 

toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde 

yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine 

katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak 

zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde 
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yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan 

biridir. 

48. İktidar nedir? 

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişilerdir. Örneğin, krallıkla 

yönetilen bir ülkede iktidar kraldayken demokrasiyle yönetilen bir ülkede iktidar, seçimle 

iş başına gelen seçilmişlerdir. 

49. Strateji nedir? 

Strateji, bir analiz sürecidir. Kullanılacak metotların sonuçlarını önceden tespit 

etmenize olanak tanıyan bir düşünme sistemi barındırır. Bu düşünme yöntemi, mantık 

ilkeleri ve ilişkileri üzerine kurulmuş, karar verme ve kararlar içindeki engellerin 

kaldırmasıyla ilgilidir. 

50. Üniter devlet nedir? 

Üniter devlet, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin sadece merkezi 

yönetimin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen 

devlet. Dünya devletlerinin büyük çoğunluğu üniter devlettir. 

51. Hak ehliyeti nedir, şartları nelerdir? 

Hak Ehliyeti: İnsanın sağ ve tam doğmak şartıyla hak ve borç sahibi olabilme iktidarıdır. 

İnsanlar tam ve sağ doğmak kaydıyla anne karnına düştüğü andan itibaren hak ehliyeti 

kazanılır. İnsanlar hak ehliyetinden vazgeçemezler. Hakların kazanılmasını ifade eder. 

Ergin olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak hakkında kısıtlılık kararı alınmamış olmak 

erginlik kural olarak 18 yaşının tamamlanmasıyla kazanılır. 
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52. Hünkar İskelesi Anlaşması nedir? 

Hünkar İskelesi antlaşması Osmanlı imparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan bir 

saldırmazlık antlaşmasıdır. İki devlet arasında imzalanan bu antlaşma ile birlikte iki devlet 

bundan bu yana birbirlerine asla saldırmayacak ve birbirlerine yardımda bulunacaktır. 

Osmanlı imparatorluğunun İstanbul'da imzaladığı bir antlaşmadır. 

53. Lokavt nedir? 

Lokavt, greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması. Lokavt işçilerin işten 

çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmamasıdır. Lokavt süresince işçilerin iş 

sözleşmeleri askıda kalır. 

54. İnsan hakları kavramından bahseder misiniz? İnsan haklarının tarihsel 

sürecinden bahseder misiniz? Türkiye insan hakları beyannamesini ne zaman kabul 

etti?  

İnsan hakları, tüm insanların sadece insan olmakla sahip olduğu temel hak ve 

özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı 

gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes 

eşittir.  

Devletler, önceleri, baskıya dayanan bir anlayışla yönetilmekteydi. Bu anlayışa son 

vermek amacıyla 1215 yılında İngiltere Kralı'na kabul ettirilen bildiri olan Magna 

Carta, insan hakları kavramının ilk belgesi sayılır. İnsan hakları konusunda yayımlanan bir 

diğer önemli bildiri ise, Amerika'da yayımlanan Bağımsızlık Bildirgesi’dir. Özgürlük, eşitlik 

ve kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi’nde sonra 

yayımlanan "İnsan Hakları Bildirisi"nde gerçek yerini almıştır. 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence 

altına alınması konusunda birleştiler. Bunun bir nedeni de, insanlara özgürlük 
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tanınmasının, devam ederse uygarlıkların sonu olabilecek savaşları da önleyebileceği 

düşüncesidir. 

Türkiye, İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 4 Kasım 1950 tarihinde imzalamıştır. 10 Mart 1954 

tarih ve 6366 sayılı Onay Kanunu, 19 Mart 1954 tarih ve 8662 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmıştır. 

55. Toplumsal bilinç nedir? 

Toplumsal bilinç bireylerin önceki nesillerden miras aldığı ortak yaşam şekillerinden 

ibaret olan bilince kendi yaşam sürelerince de zamanın ruhuna uygun eklemlemeler 

yaparak ortak kurumsal örgütlenmelerde cisimleştirdiği algı, düşünüş ve davranış 

biçimlerinin bileşkesi olarak tanımlanır. 

56. Hukuk kurallarının özellikleri nelerdir? 

Hukuk kuralları, tek tek somut durum, olay ve belirli kişiler için değil, benzer durum ve 

olayları ve de bu durumu olaylar içinde kapsayan, herkesi bağlayan kurallardır. Hukuku 

diğer toplumu düzenleyici kurallar olan örf ve adetler, gelenekler ve dinlerden ayıran 

özellik devlet tarafından güvenceye alınmış ve cebrî yaptırımlara sahip olmasıdır. Hukuk 

kuralları insan davranışlarını düzenler ve bulunduğu toplumun değer yargılarını taşır. 

Soyutluk ve genellik özelliği sayesinde benzer nitelikteki bütün durumlarda uygulanması 

sağlanır. 

• Genellik: Sadece belli bir kimseye değil, aynı durumda bulunan tüm kişilere 

uygulanmasıdır. Hukuk Kuralları herkes için geçerlidir. Ancak istisnalar bulunabilir. 

Örneğin, zihinsel yeterliliği bulunmayanlara ceza verilmez. 

• Soyutluk: Hukuk kuralının belli ve tek bir olaya değil aynı özelliği gösteren tüm 

olaylara uygulanmasıdır. 

• Süreklilik: Bir hukuk kuralının yürürlükte kaldığı süre boyunca uygulanmasıdır. 

(Süreklilik, asla değiştirilemezlik anlamına gelmez. Çünkü Hukuk kuralları kanun 

koyucu tarafından her zaman için değiştirilebilir, hatta kaldırılabilir.) İstisnai olarak 
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bazı kanunların süreklilik niteliği yoktur. Bu tür kanunlar belli bir süre için çıkartılır ve 

sadece o süre içinde uygulanırlar. Ör: Her yıl çıkartılan ve 1 yıl boyunca yürürlükte 

kalan bütçe kanunları. 

• Bağlayıcılık: Hukuk kurallarına uyulması gerektiği anlamına gelir. 

 

57. Korku kültürü nedir? Ülkemizde eğitim ve güvenlik açısından etkileri nelerdir?  

Korku kültürü; belli bir davranışı kaygı, korku,endişe gibi duygu durumlarıyla 

yaptırmaya yönlendiren kültürlerdir. Korku kültürüyle yetişen bireyleri çevre, ödül, ceza, 

korku, gibi dışsal faktörler etkiler ve yönetir. Bu kültürde kişinin istekleri, özlemleri değil; 

önemli olan el alemin ne dediğidir. 

“Yemeğini yemezsen annen olmam, hele bir yapma seni götürür köpeklere bırakırım, 

çok şeker yersen doktor sana iğne yapar, bir daha elini pipine götürürsen çakmakla 

yakarım, aaa! git iğneci! uyudu benim yavrum, ödevlerini yapmazsan öğretmenin seni 

sevmez, ceza verir…” Sizce de bu cümleler çocuklarımızı korku kültürüyle yetiştirdiğimizi 

göstermiyor mu? “Çocuk dediğin anne babasından korkmalı, ne yapayım sözümü 

dinlemiyor!” dediğinizi duyar gibiyim. O zaman okumaya devam edelim. Bakalım bu 

davranışlar çocuklarımızda ne gibi etkiler yaratıyor. 

Çocuğunuza yaptıramadığınız bir davranış yüzünden korkuttuğunuzda “aman bu çocuk 

da çok korkak çıktı, bensiz yapamıyor, birisi çocuğuma soru sorduğunda cevap vermiyor, 

ortamda da çekingen duruyor, kendini ifade edemiyor.” diye yakınırsınız. Bu yakınmaların 

sizden kaynaklanabileceğini hiç düşündünüz mü? Aslında çocuklarımızla iletişimde 

verdiğimiz mesajlar farkında olmadan onları; cesaretsiz, kendini ifade edemeyen bireyler 

yapıyor. Zaten korku kültürünün temeli de bu. Çocuğunuzla inatlaşmak, onu tehdit etmek, 

gelişmesine fayda sağlamaz. Ne sizin açınızdan ne de çocuğunuz açısından olumlu 

sonuçlar verir. 

Korku kültürünün çocukta oluşturduğu diğer olumsuz durum ise; “sen değersizsin bu 

yüzden isteyen sana bağırabilir, kızabilir, anne babanı sinirlendirme seni sevmezler, 
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insanları sinirlendirecek şeyler yapma, toplumun istediği gibi davran, insanlar sana istediği 

gibi kızabilir bu yüzden kimselere güvenme, insanların sözlerini dinle, ne diyorlarsa onu 

yap, sesini çıkarma yoksa kızarlar“. Hatta seni öpmek isteyen büyüğün karşısında “ses 

çıkarma ayıp!” gibi düşüncelere kapılabilirler. Maalesef ki bu düşünceler çocukları cinsel 

istismara uğradıklarında; polise gidemeyen, aileye anlatamayan, korkularından ses 

çıkaramayan çocuklar haline getirebiliyor. Tehlikenin farkında mısınız? Cesaretli, kendine 

güvenen, araştırma ve keşfetmesini bilen, kendini ifade edebilen, en önemlisi de 

çocuğunuzun bir birey olarak gelişmesini istiyorsanız korkutmayı bir disiplin aracı olarak 

kullanılmamalıdır. 

Toplumumuzda sıkça gözlemlenen bu durumda herkes birinden ya da bir şeylerden 

korkar. Kız eve erken gitmek zorundadır, babadan korkar; çalışan işi pratiğe taşıyacak 

projesini patrona söylemekten korkar; fırıncılar, greve gitmekten korkar; herkes trafikte 

kalıp geç kalmaktan korkar. Aslında insanlara bir çok eylemi/olguyu yaptıran da bu 

korkudur. birey olarak ayakta kalabilmek bizim toplumun sorunudur, hissedilen baskı ve 

korku sonucu güdülmüş insanlar, "ben birey olarak varım, ayaktayım, yılmıyorum" 

demekten aciz kalırlar. 

58. Merkezi yönetimin faydaları nelerdir? 

Merkezdeki hükümetin siyasi ve idari açıdan güçlenmesini sağlar. Yönetimde birlik ve 

beraberliği sağlar, birlik ve beraberliğe katkıda bulunur. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın 

bölgeler arasında dengeli şekilde yürütülmesini sağlar. 

59. 17-25 Aralık süreci hakkında düşüncen nedir? 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef alarak kurduğu kumpasla karanlık operasyonlarını 

uygulamaya başladığı ''yargısal darbe teşebbüsü. 
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60. Küreselleşme neyi ifade etmektedir? 

Küreselleşme olgusunun en yalın şekli ile tanımı; uzak ile yakın mekanlar arasındaki 

mesafe gözardı edilerek, ülkelerin ve insanların birbirine yakınlaşması ve birbirleri ile 

ekonomik ve sosyal etkileşim halinde bulunmaları olarak ifade edilebilir. 

61. Faiz nedir? 

Faiz, tasarrufçu (yatırımcı) açısından paranın kullanım hakkından belli bir süre 

vazgeçmenin getirisidir. Buna karşılık, borçlanan açısından ise parayı belli bir süre elinde 

bulundurmanın bedelidir. Piyasa faiz oranı, piyasada konu olan zamanda geçerli olan cari 

faiz oranını ifade eder. 

Faiz, paranın kirası demektir. Evinizi kiraya verdiğinizde talep ettiğiniz gibi, paranızı da 

bir süre başkasına verdiğinizde kira talep edersiniz, bu da faizdir. En yaygın olarak 

kullanılan faiz türleri kredi ve mevduat faizidir. Faiz oranı, ekonomideki gidişatı 

belirlemede önemli bir rol oynar. 

62. Kanun nedir? 

Yasa ya da diğer adıyla kanun anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana 

getirilen hukuk kurallarıdır. Yasalar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır. 

Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. Dar anlamında yasa, yasama 

organınca yapılan yasa adıyla gerçekleştirilen işlerdir.  

63. Mağduriyet psikolojisi nedir?  

Haksızlığa uğramış olma durumu, mazlum olma olarak tanımlanan mağduriyet bireysel 

ve toplumsal düzeyde yaşanabilir. Hayat içerisinde, hepimiz zaman zaman kısa süreli 

olarak mağdur hissedebiliriz ama eğer bu his, uzun süreli ve kronikleşmiş bir durumsa 

buna kurban psikolojisi denir. 
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Bu psikolojideki kişi sürekli kaderine ve şansına lanet etme halindedir. Hayatında 

istediği gibi gitmeyen şeyler için başkalarını sorumlu tutma eğilimindedir. Kişinin bu 

psikoloji içindeyken kendini sürekli kurban rolüne hapsettiğini, hep edilgen tarafta kalmayı 

tercih ettiğini fark etmesi çok kolay değildir. Ama bir kez fark etti mi çok büyük değişimler 

ve gelişimler yaşayabilir.  

64. Z kuşağı nedir? 

Z kuşağı genellikle 1990 yılından sonra doğan nesli nitelemek için kullanılır.  Ancak bazı 

demograflar ve araştırmacılar 1990 yılı sonrasını kullanırken bazıları 1995 sonrası olarak 

tanımlıyor Z kuşağını.  

Araştırmacılar ve popüler medya, 1990'ların ortalarını ve sonlarını doğum yıllarının 

başlangıcı ve 2010'ların başlarını da doğum yıllarının sonu olarak almaktadır. 

65. Fiil ehliyeti nedir? 

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. 

66. Toplumsal dayanışma nedir? 

Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine 

karşılıklı bağlanması demektir. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve 

kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. 

67. Basın özgürlüğü demokratik midir? 

Basın özgürlüğü, genel olarak haber, fikir ve düşünceleri basılmış eserler yoluyla, 

serbest olarak açıklama ve yayma özgürlüğüdür. İfade özgürlüğünü tamamlayan ve onun 

kullanılmasını sağlayan bir özgürlük olarak basın özgürlüğü, uluslararası belgelerde ve 

demokratik anayasalarda güvence altına alınmıştır. Basın özgürlüğü de diğer temel hak ve 

özgürlükler gibi mutlak ve sınırsız değildir. Basın özgürlüğünün güvence altına alındığı 
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uluslararası belgelerde ve ülke anayasalarında, bu özgürlüğün hangi esas ve usuller 

dahilinde sınırlanabileceğine ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır. Basın özgürlüğünün 

düzenlendiği 1982 Anayasası’nın 28. maddesi, AİHS’nin 10. maddesi, AİHM’nin ve Amerika 

Yüksek Mahkemesi’nin kararları dikkate alındığında basın özgürlüğünün sınırları, 

“başkalarının şöhret ve haklarının korunması”, “devletin ve kamusal menfaatlerin 

korunması” ve “ahlakın korunması” olmak üzere üç kategori altında toplanabilir. 

68. Kanunsuz emir nedir? 

Anayasa'nın “Kanunsuz Emir” başlığını taşıyan 137. maddesine göre: “Kamu 

hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, 

yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı 

görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. 

69. Din ve vicdan özürlüğü nedir? 

Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç 

değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, 

uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. 

70. Kitle iletişim nedir? 

Kitle iletişimi, iletinin, bir veya daha çok kitle iletişim araçları (gazete, dergi, kitap, 

radyo, televizyon, internet, sinema vb.) aracılığıyla geniş ve bilinmeyen bir kitleye 

(okuyucu, dinleyici, izleyici kitlesi) iletilmesidir. 

71. Toplumsal bilinç nedir? 

Toplumsal bilinç; “belirli bir toplumun ortak mirasından kaynaklanan davranış, 

düşünme, duyma biçimlerinin bir sonucudur. Bunlar, söz konusu toplumun çoğunluğu 

tarafından kabul edilir ve uygulanır. Ortak bilinç, kişinin dışındadır, ondan önce vardır, onu 

aşar ve ondan sonra yaşamına devam eder.  
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72. Liderlik nedir? 

Liderlik kelimesi; insanları ortak bir hedefe yöneltebilen insanlar arasında bir bağ 

kurulmasını sağlayan, karmaşık olan bilgi ve gücü bir araya getirerek etkin kararlar alabilen 

kişi olarak ifade edilmektedir. 

73. Oğuz Kağan destanı nedir? 

Oğuz Kağan Destanında, Hun hükümdarı Mete Han’ın doğumundan itibaren tüm hayatı 

ele alınıyor. Gençlik dönemindeki cengaverliği, hükümdar oluşu, evlilikleri, çocuklarının 

olması, çıktığı seferler, savaşlar ve ölmeden önce ülkeyi çocuklarının arasında 

paylaştırılması anlatılıyor. 

74. Muhafazarlık nedir? 

Toplumun içinde bulunduğu çağın gereklerini göz ardı etmeksizin, geçmişten gelen 

tarihsel, kültürel ve uygar birikimlerini kaybetmeden, kısaca öz dinamiklerinin 

değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel değerlerin korunmasını savunan 

politik bir görüştür. 

75. 1283 size neyi hatırlatıyor? 

 1283, Mustafa Kemal Atatürk'ün harbiyedeki okul numarası. 

76. Seçim kavramını açıklayınız. 

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara 

uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. 

Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması. 

77. Maddi müeyyide nedir? 

Maddi Müeyyide: Hukuk kurallarına uyulmadığında devlet tarafından uygulanan kamu 

gücünü belirtmektedir.  
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78. Liberalizm nedir? 

Liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi felsefe veya dünya görüşüdür. 

Bireysel özgürlük ve bireysel haklar düşüncesiyle yola çıkan liberalizm, daha sonraki 

yıllarda farklı türlere bölündü ve bireylerin eşitlik ilkesinin de önemini vurgulamaya 

başladı. Klasik liberalizm bireysel özgürlüklerin rolünü vurgularken, sosyal liberalizm 

özgürlüğe vurgu yaptığı kadar; bireylerin eşitlik hakkı ilkesinin önemine vurgu yapar ve 

özgürlük ile eşitlik arasında denge kurmayı amaçlar. 

79. Fisyon nedir? 

Basitçe söylemek gerekirse, fisyon bir atomun ikiye bölünmesidir. Füzyon ise iki hafif 

atomun nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir atom oluşturmasıdır. Bu 

nedenle fisyon ve füzyon birbirinden çok farklı olan karşıt süreçlerdir. Fisyon' nun kelime 

anlamı “parçaların ayrılması ya da yarılması” dır. 

80. 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. 

81. İstihbarat nedir? 

İstihbarat ya da Bilgi alma, 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.  

82. Verimlilik nedir? 

Verimlilik, bir bireyin veya grubun belirli bir süre içinde gerçekleştirdiği iş miktarıdır. 

Daha fazla üretkenlik, daha az zaman veya çabayla daha fazlasını tamamlamanız anlamına 

gelir. 
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83. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan önce katıldığı son cephe hangisidir? 

Sina ve Filistin Cephesi 

84. Etekleri zil çalmak deyimini açıklayınız. 

Çok sevinçli olmak, sevinmek. 

85. Etnisite ne demek açıklayınız. 

Aynı kültürel mirası, ırk, dil ve din ile ulusu paylaşan kişiler etnisite olarak ifade edilir.  

86. Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde, ne zaman ilan edildi? Osmanlı 

için önemi nedir? 

Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839'da 

Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından 

okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerifi, Gülhane Hatt-ı 

Hümâyûnu veya Tanzimât-ı Hayriye olarak da anılır.  

Tanzimat Fermanı’nın Önemi 

• Ayrım yapmadan halk arasında eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. 

• Kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu ferman Osmanlıda anayasallaşmanın başlangıcı 

kabul edilir. 

• "Kanunlar kişinin keyfine bağlı değil, değişmez ilkelere dayanmalıdır." ilkesiyle hukuk 

devleti olma yolunda önemli bir adım atılmıştır. 

• Vergi toplamadaki adaletsizlik giderilmeye çalışılmıştır. 

• Merkezi otoritenin güçlenmesi ve halkın devlete güveninin artması amaçlanmıştır. 

• Özel mülkiyet hakkı devlet garantisine alınmıştır. 

• Padişahın yetkileri kanunla sınırlandırılmıştır. 

• Avrupa hukuk kuralları, Osmanlıda da geçerli olmaya başlamıştır 

• Askerlik vatan görevi haline getirilmiştir. 

• Gayrimüslimlere de askerlik yükümlülüğü getirilip askerlik süresi belirlenmiştir. 
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87. Toplum nedir? 

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. 

88. Astroloji nedir? 

Astroloji, gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi 

üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan 

sözdebilimdir. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' 

kelimelerinden türemiştir.   

 

89. Adalet ve eşitlik nedir, farkları nelerdir? 

Eşitlik, iki şeyin her yönden denk olması demektir. Adalet ise, hakkın gözetilmesi ve 

yerine getirilmesi anlamına gelir. 

Demokrasi ile yönetilen hukuk devletlerinde adalet ve eşitlik, güvence altına alınan 

haklar arasında yer alır. 

 Adalet ve Eşitlik Arasındaki Fark Nedir? 

 1- Adalet, eşitlik ilkesi baz alınarak uygulanır. Eşitlik, adaletin ön koşullarından 

biridir. Adalet ise eşitlik ilkesinin mahkemelerde ve diğer yargı kurumlarında 

uygulanmasıdır. 

 2- Eşitlik, yargı ile sınırlı değildir. Örneğin: Ekonomik eşitlik. Adalet ise doğrudan 

doğruya yargılama ile ilgili bir kavramdır. 

90. Demokratik polis nedir? 

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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91. Göçmen nedir? Kime denir? 

Göçmen (muhacir), bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişidir. 

Hukuki olarak göçmen veya göçmenler, en az iki ülkeyi ilgilendirmektedir. Biri bırakılan 

ülkedir, öteki yerleşilen ülkedir. Bırakılan ülke için göç bir dışa göç (emigration), yerleşilen 

ülke içinse bir iç göç (immigration) olayıdır. 

92. Normatif nedir? 

Normatif kelimesinin sözlük anlamı kural koyucudur. Bunun dışında idealize edilmiş ve 

değiştirilmesi söz konusu olmayan tüm yaptırımlar da normatif olarak nitelendirilir. 

Örneğin tüm dogmalar normatiftir çünkü tartışmaya açık değildir. Normatif değerler ve 

sistemler, değer yargıları ve kurallar ortaya koyar. 

93. Terörizm nedir? Terör örgütlerini sayınız? 

Terörizm, terör ya da yıldırıcılık, siyasal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak 

amacıyla sivillere, belirlenen hedef gruplara veya resmî, yerel ve genel yönetimlere 

yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımını ifade eden terim. 

Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından terör örgütleri 

listesi yayımlanmamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü ise yayımladığı listede aşağıdaki 

oluşumları terör örgütü olarak nitelemiştir:  

• 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) 

• Kürdistan Demokrat Partisi/Kuzey (PDK/Bakur) 

• Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) 
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• Hizbullah 

• 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) 

 

94. Ceza muhakemesinde ifadenin önemi nedir? 

İfade verme veya sorgu işlemi sırasında şüpheli ve sanığa şüpheden kurtulması için somut 

delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe 

nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır (CMK 

m.147/1-f). 

95. Yapay zeka nedir? 

Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrollü robotun, genellikle akıllı varlıklarla 

ilişkili görevleri yerine getirme yeteneğidir. 

96. Kullandığımız en güncel anayasa hangisidir? 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya 1982 Anayasası, Türkiye'nin 9 Kasım 1982'den bu 

yana geçerli olan anayasasıdır. 

97. Hukuk devleti nedir? 

Devletin bütün işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu ve bu bağlılığın, bağımsız 

yargı mercileri tarafından denetlenebildiği bir devlet düzeni anlamına gelir.2 Ara 2022 

98. Anayasalarımızı sayınız? 

• 1921 Anayasası 

• 1924 Anayasası 

• 1961 Anayasası 

• 1982 Anayasası 
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99. Teokrasi nedir? 

Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir 

anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde 

tuttuğu devlet biçimidir. 

100. Merkezi yönetimin sakıncaları nelerdir? 

Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar. 

Zaman kaybına sebep olur ve hizmetler gecikerek yürütülür. 

Teknik personel sıkıntısı yaşanır. 

Yerel ihtiyaçlar yeterince dikkate alınamaz. 

Demokratik ilkelere uygun değildir. 

101. Ortadoksun kelime anlamı nedir? Ortadoks müslüman ne demektir? 

Ortodoks kelimesi anlam olarak; katı kurallara bağlı, kilise kurallarına itaat eden ve 

doğmaları olan Hristiyan mezheplerinden biri olarak açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu 

Ortodoks kelimesini, Hristiyan dinini benimseyenlerin tercih ettiği mezheplerden biri 

olarak açıklamaktadır. Aynı zamanda Ortodoks kelimesi, bir mezhebe bağlılık gösteren 

insanları ve kilisenin öğretilerine uygun davranan kimseleri ifade etmek için de 

kullanılmaktadır. 

Ortodoks tabiri Ehli Sünnet inancına sahip müslümanlar için kullanılır bunu sünni 

çevrelerde kabul ediyorlar örneğin İlahiyatta yazdıkları bazı makalelerin yabancı dillere 

aktarırken Sünni=Ortodoks karşılığını kullanırlar. 

102. Cumhurbaşkanlarımızı sırasıyla sayınız. 

1. Mustafa Kemal ATATÜRK  

2. İsmet İNÖNÜ  

3. Celal BAYAR 

4. Cemal GÜRSEL 

5. Cevdet SUNAY 
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6. Fahri KORUTÜRK 

7. Kenan EVREN 

8. Turgut ÖZAL 

9. Süleyman DEMİREL 

10. Necdet SEZER 

11. Abdullah GÜL 

12. Recep Tayyip ERDOĞAN 

 

103. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası nedir? 

1924 Anayasası 

104. Sosyal kimlik nedir? 

Sosyal kimlik, bireylerin duygusal açıdan belirli değerler çerçevesinde bir veya bir-den 

fazla sosyal gruba üye olmalarına dair algılarından kaynaklanan özdeşleşme biçimidir. 

105. İnsani sermaye nedir? 

İnsan sermayesi bireylerin yeteneklerini, okul eğitimlerini, iş eğitimlerini ve sağlıklarını 

temsil eden bir kavramdır (Becker, 1998). Başka bir tanıma göre bireyin doğuştan sahip 

olduğu ve sonradan kazandığı niteliklerin değeridir (Tunç, 1998, s.85). İnsan 

sermayesi zamanla biriken bir sermaye türüdür. 

106. Ekonomik kriz nedir? 

Ekonominin temel yapı taşları olarak kabul edilen mal, hizmet, üretim, döviz fiyatları 

üzerinde kabul edilebilir seviyelerin ötesinde yaşanan şiddetli dalgalanmalara ekonomik 

kriz adı verilmektedir. 

107. Mülkiyet nedir? 

Mülkiyet, taşınmaz bir mala sahip olmak demektir. Örneğin dükkan ya da ev sahibi olan 

herkes mülkiyet sahibi olmak manasına gelir. 
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108. Algı yönetimi nedir? 

Algı yönetimi Amerikan ordusu tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Algı yönetiminin 

hedefi insanların, devlet ve toplulukların algılarını belli bir yöne kanalize etmektir. Amaç 

eldeki bilgi ve duygular vasıtasıyla kitlelerin duyularını ya değiştirmek ya da var olan 

durumu olduğundan farklı göstermektir. 

109. Çocuk istismarı nedir? 

Çocuk istismarı, çocukların beden ve ruh sağlıklarına zarar veren ya da büyüme 

gelişmesini engelleyen, kaza sonucu olmayan fiziksel, ruhsal ve cinsel 

açıdan çocuğun toplum ya da devlet tarafından kötü davranışlara maruz kalmasını içeren 

eylemlerdir. 

110. Marmara bölgesinin hangi denizlere kıyısı vardır? 

Bölgenin adını aldığı Marmara Denizi haricinde; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve 

Sakarya illeri aracılığı ile Karadeniz'e; Çanakkale, Edirne ve Balıkesir illeri aracılığı ile de 

Ege Denizi'ne kıyısı vardır. 

111. İnsan hak ve hürriyetleri nelerdir? 

İnsanların kişiliğini geliştirme ve insanca yaşayabilmesi için başkalarının haklarını ihlal 

etmeden özgürce yaşayabilmesini sağlayan haklardır. 

• Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü 

• Basın özgürlüğü 

• Din ve vicdan özgürlüğü 

• Haberleşme özgürlüğü 

• Yerleşme ve seyahat özgürlüğü 

• Toplantı hak ve özgürlüğü 

• Bilim ve sanat özgürlüğü 
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112. Karanlıktan aydınlığa çıktığımızda neden gözlerimizi kısarız? 

Göz hem fazla ışığı, hem de yıldızların çok zayıflamış aşığını aynı nitelikte görebilir. Bu 

uyum insanın beynindeki görme merkezine ve bütün bir görme sistemine verilmiş olan 

uyum mekanizmalarıyla gerçekleşir. 

Gözün yoğun ışıklı ve koyu karanlık ortama belli bir zaman sonra uyum sağlaması, 

gözbebeğinin (pupilla) açıklığını değiştirmesi, reseptör (ışığa hassas duyu hücreleri) ve sinir 

uyumu mekanizmaları ile gerçekleşir. Gözbebeğinin etrafında düz kaslarla sarılmış gözün 

renkli kısmı olan irisin görevi göze giren ışık miktarını düzeltmektir. Fotoğraf makinesinde 

ise, aynı işi diyafram görür. 

Göz şiddetli ışık geldiğinde, refleks olarak gözbebeği daralır ve göze giren ışık miktarı 

azaltılır. Gözün ışığa duyarlı hücreleri, koni ve çabuk şekiller olmak üzere ikiye ayrılır. Koni 

şekilliler renkli ve ayrıntılı görmede, çabuk şekilliler ise, karanlıkta ve siyah-beyaz görmede 

rol alır. Bu iki hücrede bulunan ışığa duyarlı rhodopsin isimli maddelerin yapısında A 

vitamini bulunur. Bu maddenin azalması ışığa olan duyarlılığı azaltır. Yoğun ışıkta bu 

madde parçalandığında gözün ışığa duyarlılığı azalır ve karanlık noktalarında görülmesi 

sağlanır. Karanlıkta A vitamini ile opsinler çok hızlı şekilde bileşerek fotokimyevi maddeyi 

oluşturur. 

Fotokimyevi madde yapımı karanlıkla artırılarak göz ışığa duyarlı hale gelir. Örneğin 

karanlık bir odada veya gece yıldızları seyrederken bu olay gerçekleşir. Bütün bunlar 

saniyenin çok küçük birimlerinde oluşur. Fakat beynin bu durumu algılaması biraz daha 

geç olur. 

113. Ahlak kuralları nedir? 

İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan görev ve sorumluluklarını 

düzenleyen davranış kurallarıdır 

114. Osmanlı’nın ilk anayasası nedir? 

23 Aralık 1876 tarihinde kabul edilen Kanun-ı Esasi Osmanlı Devleti’nin ilk anayasasıdır. 
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115. Organize suç nedir? 

Suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş, Suç işlemeye elverişli malzemeye 

sahip, Haksız çıkar sağlamayı amaçlayan ez az 3 kişiden oluşan yapılara organize suç 

örgütü denir. 

116. Bilinç nedir? 

İnsanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi. 

117. “Kurunun yanında yaş da yanar.” atasözünü açıklayınız. 

İşledikleri, kabul edilemeyen suçlardan dolayı cezalandırılan kişiler içinde suçsuzlar da 

suçlular gibi hırpalanırlar. 

118. Dürtü nedir? 

Dürtü kelimesi, bedeni ya da ruhi dengenin değişmesi durumunda ortaya çıkan ve 

canlıyı tepki verme durumunda bırakan durumdur. Dürtüler istemsiz şekilde ortaya 

çıkabilir. Tamamen duygular sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Açlık, susuzluk, 

uykusuzluk gibi örnekler fizyolojik güdülere örnek verilebilir. 

119. Avrupa Birliği hangi amaçla hangi yılda kurulmuştur? 

Avrupa Birliği, Avrupa halklarının ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda 

birbirleriyle kaynaşmasını öngören, Avrupa devletlerinin ve vatandaşlarının bir araya 

gelerek oluşturduğu uluslarüstü bir yapıdır. Avrupa Birliği (AB), yirmi yedi üye 

ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik 

bir örgütlenmedir.1 Kasım 1993 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. 
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120. Sanayi toplumunun özellikleri nelerdir? 

Sanayi toplumu, üretim süreçlerinin ön plana çıktığı, fabrika ve 

tesisler, sanayi ürünlerinin ekonominin temelini teşkil ettiği bir toplumdur. Sanayi 

toplumları Sanayi Devrimi'nden sonra batıda gelişmiştir ve modern ve endüstri öncesi 

çağın tarım toplumlarının yerini almıştır. Sanayi toplumları genellikle kitle toplumlardır ve 

daha sonra bilgi toplumuna dönüşebilmektedirler. Genellikle geleneksel toplumlarla tezat 

oluştururlar. 

Sanayi toplumunda, üretimde mekanizasyon ve otomasyon, örgütler, merkezileşme, 

fabrika, pazara yönelik üretim, standartlaşma, uzmanlaşma, eşgüdüm, çekirdek aile tipi, 

ve işçi sınıfı karakteristik özellik taşır.  

121. Nefret suçu nedir? 

Nefret suçu “bir kişiye veya guruba veya bunların mallarına karşılık, cinsiyet, ırk, dil, din 

gibi mağdurların sahip oldukları temek özellikler nedeniyle duyulan nefret, önyargı saiki 

ile işlenen suçlardır. 

122. Kanun hükmünde kararname nedir? 

Kanun hükmünde kararname kısaca KHK genel tanım olarak yasama organının konu, 

süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan 

doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükûmetin çıkardığı, maddi 

anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun 

gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde, olağan kanun hükmünde kararnameler, bakanlar 

kurulu tarafından çıkarılmakta; bu yetki bakanlar kuruluna Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından yetki kanunu ile verilmektedir. 

Olağanüstü hâl süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 

olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. 
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123. “Hatibin meziyeti doğruyu söylemekse yargıcında görevi doğruyu 

araştırmaktır.” sözünü açıklayınız. 

Yargıcın vazifesi bağışlamak değil, herkesin hakkını doğru bir nizamla ölçüp hakkını 

vermektir. 

124. Toplumsal statü nedir? 

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. 

125. Haddini bilmek nedir? 

Neler yapabileceğini, gücünün ve yeteneğinin nelere yetebileceğini bilerek onun 

ötesine geçmemek, ölçüsünü bilmek. 

126. Suç nedir? 

Suç, kanunlar tarafından yanlış veya zararlı olduğu için ceza tehdidiyle yasaklanan ve 

bazı durumlarda cezalandırılabilen davranıştır. Genel olarak suç, saptanan ve 

saptanamayan suçlar olarak ikiye ayrılır.  

127. Psikoteknik yardım nedir, kimlere verilir? 

Ticari araç sürücülerinin alması gereken src belgesi ve psikoteknik belgesi, sürücünün 

trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış 

ve tepkilerini ölçmek için uygulanması gereken bir değerlendirme sistemidir. Psikolojik ve 

bedensel fonksiyonel özelliklerin altını çizen bu uygulama araç kullanıcılarının mutlaka 

edinmesi gereken belgeler arasında yer alır. 

128. Bazı ülkeler terör eyleminde bulunan örgütleri terör örgütü olarak saymıyor. 

Bunun sebebi nedir? 



 

34 

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

Ülkemiz üzerinden bu soruyu cevaplamak istiyorum. Pkk’yı terör örgütü saymayan 

ülkeler, pkkyı destekleyen ülkelerdir. Bunların amacı ülkemizin gelişimini engellemek, 

milletimizin birlik ve beraberliğine kast etmektir. 

Rusya, Çin, Hindistan, İsviçre, Mısır, İsrail, Tunus, Suudi Arabistan, Ukrayna, Birleşik 

Arap Emirlikleri ise PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen ülkelerden bazılarıdır. 

129. Global köy nedir? 

Global köy, ünlü iletişim akademisyeni ve yazar Marshall McLuhan’ın ortaya atmış 

olduğu bir kavramdır. Kavrama göre iletişim araçları güçlendikçe bütün dünya küçük bir 

köye doğru ilerlemektedir. Özellikle bu bahsedilenin yaşanıyor olması ve gün geçtikçe 

daha da hissedilmesi hem akademik yönlerden kavramı hem de Marshall McLuhan’ın 

kendisinin önemini arttırmaktadır. 

Kavram diğer bir adı olan küresel köy olarak da anılmaktadır. Dolayısıyla bu iki kavramı 

duyduğunuzda aynı başlığı işaret ettiklerini anlayabilirsiniz.  

130. Eğitimin topluma faydaları nelerdir? 

Eğitimin topluma faydaları; bireyin daha fazla gelir etmesi, daha az suç oranı, 

demokratikleşme ve yönetime katılma, bireysel sağlığını koruma olarak özetlenebilir. 

Eğitim bu özelliği ile sadece bireye değil, topluma da yararlar sağlamakta ve kamu refah 

maliyetlerini düşürmektedir. 

131. Güdümleme (motivasyon) nedir? 

Motivasyon, hedefe yönelik davranışları başlatan, yönlendiren ve sürdüren süreçtir. 

Motivasyon, davranışı harekete geçiren biyolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel güçleri içerir. 

Motivasyon terimi sıklıkla bir kişinin bir şeyi neden yaptığını açıklamak için kullanılır. 
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132. Bir poliste olması gereken en önemli iki özelliği söyleyiniz? 

Bir poliste olması gereken özellikler; kafa, kol ve kalbini dengeli ve uyumlu kullanabilen, 

insanların duygularını anlayabilen, duyarlı, sorumluluk duygusu güçlü ve dikkatli, disiplinli, 

meslek ahlakına bağlı, insanlara saygılı olmaları gerekmektedir. 

133. Aile içi ekonomik şiddet nedir? 

Ailenin gelir ve giderleri konularında eşini bilgilendirmiyor ve aileyi ilgilendiren 

konularda tek başına karar veriyorsa, eşinin mallarına veya gelirine el koyuyorsa, 

çalışmasına engel oluyor veya zorla çalıştırıyorsa da bu yaptıkları ekonomik şiddet olarak 

tanımlanır. 

134. OPEC nedir? Üyelerini sayınız. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC (Organization of Petroleum 

Exporting Countries), petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini 

ellerinde bulunduran 12 ülkenin kurduğu bir yapıdır. 

14 Eylül 1960 yılında Irak’ın başkenti Bağdat’ta Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan 

ve Kuveyt ülkelerinin katılımıyla kuruldu. Daha sonra sırasıyla Katar, Libya, Endonezya, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Ekvador ve Gabon da bu oluşumuna katıldılar. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) şuan Suudi Arabistan, Venezuela, İran İslam 

Cumhuriyeti, Irak, Kuveyt, BAE, Libya, Nijerya, Katar, Cezayir, Angola, Gabon, Endonezya 

ve Ekvador olmak üzere 14 ülke üyeden oluşuyor. 

OPEC’in temel amaçlarından biri örgüte üye olan devletlerin petrol politikalarını 

birleştirerek bir koordinasyon sağlamak. 
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135. Çevre koruma nedir? 

Çevre koruma, hem çevre hem de insan menfaati için doğal çevrenin hükûmet, bireysel 

veya organizasyon tarafından düzenlenen koruma eylemidir. Aşırı tüketim, nüfus ve 

teknoloji baskısı nedeniyle, biyofiziksel çevre bazen kalıcı olarak bozulmaktadır. 

136. Uyum ve toplumsal uyum nedir? 

Uyum: Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk.  Toplumsal çevreye 

veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon. 

Toplumsal uyum; bireyin, sürekli olarak değişen koşullar içinde ve toplumsal çevrenin 

baskısı altında, durumunu korumak ya da geliştirmek amacıyla yaptığı girişimlerin tümü.  

137. Halkla ilişkilerin tanımı nedir? 

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. Temelinde ikna, retorik, algı 

kavramları yatmaktadır. 

138. Toplumsal duyarsızlaşma nedir? 

Toplumu oluşturan geleneklere, toplumun güncel sorunlarına ve toplumu sürdürecek 

tahayyüllere karşı gelişen yoğun ilgisizlik hali, toplumsal duyarsızlaşma olarak kabul 

ediliyor. 

139. Sosyal psikolojinin polis üzerinde etkisi nedir? 

İnsanları ve toplumsal olayları algılayış biçimimiz, kişisel ilişkiler, sosyal çevreden nasıl 

etkilediğimiz ve karşılıklı olarak bu çevreyi nasıl etkilediğimiz gibi konular, sosyal 

psikolojinin temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Polis görevi gereği sürekli toplumla 

iç içedir. Polislik mesleği İnsan ilişkilerinin en üst seviyede olduğu meslek gruplarının 

başında gelir. Polisin sosyal ilişkilerini meslek içi ve meslek dışı olarak ayırabiliriz. Polisin 
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meslek içi ve meslek dışı ilişkilerinde yaşayacağı sorun psikolojisini doğrudan 

etkilemektedir. Kurum içinde yaşayacağı bir sorun aile yaşantısını olumsuz yönde 

etkileyebilir. Aynı durum tam tersi de olabilir. Özellikle polislerin meslek hayatlarında 

mobbinge uğraması çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Polislerin çalışma 

koşullarının ağır olması bir çok sorunun da temel sebeplerinden sayılabilir.   

140. Yardımlaşma nedir? 

Yardımlaşma; birlikte çalışmak ya da yardım etmektir. Takım çalışması gibi yalnızken 

yapamayacağımız şeyleri yeteneklerimizi ve enerjimizi birleştirerek çalışmaktır. Bizim 

yeteneğimiz ya da bilgimiz olmayan konularda yardım alıp, kendimize ait bilgi ve yeteneği 

başkasınınkiyle birleştirmektir. 

141. Uyrukluk nedir? 

Uyrukluk kelimesi Türkçe'de "Uyruk olma durumu, tabiiyet." anlamına gelir. 

142. Yargı bağımsızlığı nedir? 

Yargının bağımsızlığı, yargıçların yerine getirdikleri toplumsal işlev dolayısıyla, baskılara 

ve müdahalelere karşı kurumsal ve anayasal olarak korunması anlamına gelir. 

143. Milli kimlik nedir? 

Millî kimlik, bir millî kültüre ait olmanın ifadesidir. Türk kültürüne sahip olan insanlar 

Türk kimliğini taşırlar; yani onlar Türk'türler. Bu aidiyetin yarattığı sahiplenme bilinci 

milliyetçilik duygusunu meydana getirir. Millet hayatının bütününü ifade eder 

144. İnsan ticareti nedir? 

İnsan ticareti, en yaygın şekilde tacirler veya başkaları için cinsel kölelik, zorla çalıştırma 

(emek sömürüsü) ya da cinsel istismar için gerçekleştirilen ticarettir. 
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145. Sosyal devlet nedir? 

Sosyal devlet, devletin, toplumun sosyal refahını maksimize etmek amacıyla 

müdahalelerde bulunmasını öngören bir devlet modelidir. 

146. “Bindiği dalı kesmek” deyimini açıklayınız. 

Kendisine yararlı olan şeyi kendi eliyle yok etmek, ortadan kaldırmak. 

147. Bir öğretmende olması gereken en önemli iki özellik nedir? 

Doğruluk, dürüstlük, güvenirlilik, adil olmak, hoşgörülü olmak, kurallara saygılı, 

demokratik, yeniliklere açık olmak.  

148. Kitle psikolojisi nedir? 

Kitle psikolojisi, kitle eylemlerinde su yüzüne çıkar; bireyi, bir kabilenin, bir ulusun, bir 

kastın, bir sınıfın, bir kurumun üyesi ya da belli bir zamanda bir araya gelip belli bir amaç 

için örgütlenmeye gitmiş bir insan kitlesinin parçası gibi ele alır. 

149. Önyargı nedir? 

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. Önyargı, genel 

ve özel kullanımlarında bir taraf tutma biçimidir. 

150. İkiyüzlülük nedir? 

İkiyüzlü kelimesi düşündüğü konuştuğu gibi davranmayan insanlar için 

kullanılmaktadır. İkiyüzlülük için TDK sözlüğünde çıkan anlam inandığı, düşündüğü gibi 

davranmama, özü sözü bir olmama, riya, riyakârlık, mürailik olarak verilmektedir. 
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151. Toplum psikolojisinde güven ve polisin ilişkisini açıklayınız. 

Demokratikleşme sürecindeki ülkelerde, polis güçlerinin korku, tehdit politikaları ve 

zor kullanarak görevlerini yerine getirmesi olası olmadığından, bu toplumlarda 

vatandaşların polis gücüne güvenebilmesi ve polisle işbirliği yapabilmesi için poliste 

görmek istediği davranış ve tutumların bilinmesi önemlidir. Polis kurumunun uzun vadede 

‘demokratik’ ve ‘vatandaş odaklı’ bir yapıya kavuşturulabilmesi toplumun polise güvenini 

arttıracaktır.  

Yapılan çalışmalar, polisin toplum tarafından kendisine güvenildiğini algıladığında, 

daha olumlu davrandığını ortaya koymuştur. Polis, bireylerin veya toplumun kendisine 

güvenip güvenmediği konusunda şüpheyle hareket ettiğinde daha olumsuz davranış ve 

tutumlar sergileyebilmektedir. Karar alıcıların polisle vatandaş arasındaki güven ilişkisini 

olumlu yönde şekillendirmeleri doğrultusunda, toplumun polise güveni artacaktır. 

152. Beyin göçü nedir? Türkiye’nin bu konu hakkında durumu nedir? 

Beyin göçü, nitelikli, iyi eğitim görmüş, düşünen ve üreten işgücünün yetiştiği az 

gelişmiş / gelişmekte olan ülkelerden, gelişmiş ülkelere giderek geri dönmemeleri olarak 

tanımlanmaktadır. 

Türkiye söz konusu olduğunda ülkemizde beyin göçü başlı başına temel sorunlardan 

biri olarak görülmektedir. Türkiye, uzun yıllardır başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli 

ülkelere zaten göçler vermekteydi fakat son yıllarda beyin göçündeki, özellikle genç yaş 

grubu arasında, yaşanan inanılmaz artış konunun önemini gözler önüne sermektedir. Bu 

durumun ülkemize getirdiği birçok dezavantajının olduğu da bir gerçek ve önüne 

geçilmediğinde Türkiye beyin göçü konusunda uzun vadede çeşitli sıkıntılar yaşamaya 

devam edecek gibi gözükmektedir. 

Beyin göçü yapan Türklere baktığımızda gittikleri ülkelerde büyük başarılara imza 

attıklarını görmekteyiz. Kimisi bilimsel anlamda insanlığa katkılar sunarken kimisi de 

çalışmaları ile önemli ödüllere layık görülmektedir. Burada aklımıza neden bu değerlerin 
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ülkemizde gelişemediği sorusu gelmektedir. Bu konuda tek bir nedenden veya cevaptan 

bahsetmek doğru olmayacaktır. Sosyo-ekonomik anlamda çeşitli nedenler ülkemizdeki 

beyin göçünün oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Yurt dışına giden kişileri dinlediğimizde 

ya da oranlarına baktığımızda, beyin göçünde bireysel özgürlükler ve ideolojik nedenlerin 

yanında ekonomik temelli sebepler de dikkati çekmektedir. Bugün, iş hayatında 

kazanılmak istenen pozisyonlarda büyük bir yarış hali var ve piyasalar yetişmiş 

çalışan sayısını karşılayamamaktadır. Halkın zihninde oluşan ne kadar iyi eğitim almış 

olsam da ve kendimi geliştirip donanımlı bir birey haline gelsem de yine istediğim işi 

yapamayacağım korkusu ve genç yaşlardan itibaren başlayan maddi ve sosyal anlamdaki 

gelecek kaygıları, görünen en belirgin ekonomik nedenlerdendir. 

Gidilmek istenen ülkenin cazip gelen yaşam şartları da eklenince vasıflı bireylerin 

hemen ilk hedeflerinden biri yurt dışına göç etmek olmaktadır. Buna ek olarak ülkemizde 

siyasetin ve siyasi olayların yaşamımızda baskın olmasından dolayı, ideolojik anlamda 

aradığını yurt dışında bulan bireyler de bu sebeple beyin göçünü gerçekleştirmektedir. 

153. Algılama nedir? 

Algılama kelimesi Türkçe'de "Algılamak işi, kavrama, idrak, idrak etme." anlamına gelir. 

154. Federal devlet nedir? 

Bir federe devlet, federasyonun parçasını oluşturan bölgesel ve anayasal bir 

topluluktur. Bu tür eyaletler, tam egemen yetkilere sahip olmadıklarından tam egemen 

devletlerden farklılık gösterirler, çünkü egemen güçler federe eyaletler ile merkezi veya 

federal hükûmet arasında bölünmüştür.  

Federal devlet; bu anlamda iç yapıları itibarıyla özerk olan devletlerin (federe devlet) 

oluşturduğu siyasi bir birliktir. Federe devletlerin her biri kendi ülkesine, anayasasına sahip 

iken diğer devletlerle olan ilişkilerin düzenlenmesinde yetki federal devlete aittir. Bununla 

birlikte federe devletlerin içinde kendi yasama, yürütme ve yargı organları da vardır. Fakat 

yasalar üst devlet (federal devlet) kimliğine ait anayasaya aykırı olmama koşulu taşır. 
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155. Sosyalleşme nedir? 

Sosyalleşme, bireyin aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçlarıyla içinde 

bulunduğu toplumun kültürünü ve bu kültürün örf, adet, gelenek ve göreneklerini 

kendiliğinden öğrenme süreci olarak ifade edilebilir. 

156. Sadakat nedir? 

Sadakat, bir millete, davaya, felsefeye, ülkeye, gruba veya kişiye bağlılık ve bağlılıktır 

157. İçe dönüklük nedir? 

İçe dönük kişilik tipleri, mümkün olduğunca az uyaranın olduğu ortamlarda rahat eder 

ve yenilenmek, güçlenmek için kendi içine dönmeyi, kendisiyle kalmayı tercih eder.  

İçedönükler, ruhsal enerjiyi dünyadan alır ve kendilerine yönlendirirler. Dış dünyadan 

çok, düşünce ve hislerden oluşan kendi iç dünyalarıyla ilgilidirler. Fazla düşünceli ve 

kararsız kişilerdir. Kalabalık yerine, kendi başlarına kalmayı tercih ederler. 

158. İş tatmini kavramını açıklayınız. 

İş tatmini işle bağlantılı çok sayıda arzu edilen ve edilmeyen deneyimlerin bütünü ve 

dengelenmesinden sonuçlanan bir tutum olarak göz önüne alınır. 

İş tatmini, iş şartlarının (işin kendisi, yönetimin tutumu) ya da isten elde edilen 

sonuçların ( ücret, iş güvenliği) kişisel bir değerlendirmesidir ve bireyin normlar, değerler, 

beklentiler sisteminden geçerek islenen is ve is koşullarına ilişkin algılamalarına karsı 

geliştirdiği içsel tepkilerden oluşmaktadır. 

159. Soğuk savaş nedir? 

Soğuk Savaş, iki Süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler Birliği'nin 

önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında Truman Doktrini'nin ilanından SSCB'nin 

dağılmasına kadar devam ettiği kabul edilen uluslararası siyasi ve askeri gerginlik. 
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160. Din figürlü terörizm nedir? 

Teröristler, ideolojik çizgideki çeşitli fikir, düşünce ve inanç sistemlerini referans olarak 

kullanmakta, bu yolla da kendileri açısından eylemlerine ve hedeflerine meşruiyet 

kazandırmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde dini motifli terör örgütleri, bir kısım dini 

bilgileri dinin özünden ve bütünlüğünden kopararak, parçacı bir yaklaşımla klişeleştirip, 

sloganlaştırıp meşruiyet kaynağı olarak kullanmaktadırlar. Örneğin DAEŞ, Hizbullah 

161. “Ağılda doğan kuzunun dere kenarında otu biter.” atasözünü açıklayınız. 

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. 

162. Suçun şahsiliği ilkesini açıklayınız. 

Çağdaş maddi ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği 

ilkesidir. Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu 

tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulama 

163. Algıda seçicilik nedir? 

Algıda seçicilik, insanın algı sürecinde etkili olduğu kabul edilmiş psikolojik bir 

kavramdır. Çevrede bulunan uyarıcılardan, olaylardan ya da nesnelerden bir ya da 

birkaçına dikkati yöneltmektir. 

164. Suç ve cezanın insan hakları açısından önemi nedir? 

Suç ve cezaların kanuniliği (nullum crimen, nulla poena sine lege) gereğince bir hükmün 

ya da cezanın uygulamaya konması için onun bir yasal dayanağı olması gereklidir.30 

“Mahkemenin bir sanığın kovuşturulmasına ve mahkûm edilmesine yol açan eylemi 

işlediği sırada, söz konusu eylemi cezalandırılabilir kılan bir kanun hükmünün yürürlükte 

olduğunu ve verilen cezanın söz konusu hükümle getirilen sınırları aşmadığını teyit etmesi 

gerekmektedir. 
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Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi gereğince suç ve cezaların, hukuk (ulusal 

mahkemelerin yorumladığı şekliyle yürürlükteki mevzuat hükmü) tarafından açık bir 

şekilde tanımlanmış olması gereklidir. Suçun ve cezanın tanımına ilişkin hukukun 

kalitesinin yetersiz olması madde 7’nin ihlaline yol açar.32 Ayrıca, hukukun (tıpkı 

Sözleşme’nin 8, 9, 10, 11’inci maddeleri tarafından öngörüldüğü üzere) ulaşılabilir ve 

öngörülebilir olması zorunludur. Cezanın tanımı, infaz şekli ve kapsamı hem öngörülebilir 

hem de ulaşılabilir olmalıdır. 

Suç ve cezaların kanuniliği gereğince mevcut suçların kapsamı sanık aleyhine 

genişletilemez.34 Kıyas yasağı Okçuoğlu ve Başkaya - Türkiye davasına konu olmuştur. Bir 

kitap, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı propaganda sebebiyle yasaklanmış, eserin 

yayın sahibi ve sorumlu müdür para ve hapis cezasına çarptırılmıştır. AİHM, yayın sahibine 

verilen cezanın, sorumlu müdür için öngörülen cezanın kıyas yoluyla yorumlanmasına 

dayanması sebebiyle madde 7’nin ihlal edildiğine karar vermiştir. 

165. Adil yargılamanın insan hakları açısından önemi nedir? 

Bir birey bir cürümle suçlandığında veya diğer bir yasal anlaşmazlığa karıştığında adil 

yargılanma hakkına sahiptir. Bu da, davanın makul bir süre içerisinde, bağımsız ve tarafsız 

bir mahkemede, hakkaniyete uygun bir biçimde ve kamuya açık olarak görülmesi anlamına 

gelir. 

166. Narsizm nedir? 

Türk Dil Kurumu tarafından Türkçe'ye özsever olarak çevrilen narsist kelimesi abartılı 

bir öz-önem duygusuna sahip, son derece benmerkezci olan kişileri tanımlamak için 

kullanılır. Narsist kelimesinin bir diğer anlamı ise fiziksel görünümüyle aşırı ilgilenen kişidir. 

167. Anayasının 42. maddesine göre eğitim hakkı nedir? 

Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk 
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ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin 

gözetim ve denetimi altında yapılır. 

168. Milli hedef nedir? 

Bir milletin milli çıkarlarının gerçekleştirilmesinde ulaşılması gereken ve ulaşıldıktan 

sonra da devam ettirilecek belirli amaçlardır. 

169. Kadın konukevleri hakkında bilgi veriniz. 

Kadın konukevlerinde fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet 

mağduru kadınlar ve beraberindeki çocuklarına ihtiyaç halinde süreli barınma hizmeti 

verilerek gerekli koruyucu önleyici hizmetlerden faydalanması sağlanır. 

170. Pkk’ya destek veren ülkelere örnek veriniz, sebebini açıklayınız. 

ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya, Çin, İsrail, Suriye, Irak, Ermenistan, Belçika, 

İsviçre, Fransa, Danimarka, Sırbistan  

Pkk’ya destek veren ülkelerin amacı bu örgütü maşa olarak kullanarak Türkiye’nin 

gelişmesini engellemek, bölgesel güç olan ülkemizin  küresel güç olmasının önüne 

geçmeye çalışmaktır. 

171. Poliste olmaması gereken üç özellik sayınız. 

Agresiflik, kendini büyük görme, disiplinsizlik 

172. Kanaat önderi nedir? 

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. Kanaat lideri, kendi grubu 

gibi yaşar.  
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173. İtaat nedir? Faydaları nelerdir? 

İtaat, prensip olarak emir veya yasaklara uymaktır. İtaat, bir otoritenin isteklerine 

boyun eğmek, bir emre uymak, bir talebi yerine getirmek veya yasaklanan bir şeyi terk 

etmektir. 

174. Toplum destekli polis nedir? 

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. 

175. Toplumsallaşma araçları nelerdir? 

Bireyin toplumsal olanla bütünleşmesini sağlayan toplumsallaşma araçları, aile, okul, 

arkadaşlık grupları, sosyal ve kültürel topluluklar, din ve medya gibi aygıtlar şeklinde 

belirginleşmekte olup söz konusu araçlar toplumsallaştırıcı faktörler olarak 

adlandırılmaktadır. 

176. Kültürel miras nedir? Üç örnek veriniz. 

Kültürel miras veya kültür mirası daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve 

evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir. Örnek 

vermek gerekirse; Anıtlar, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, kitaplar, 

peyzajlar vb 

177. Dışa dönük birey kimdir, özellikleri nelerdir? 

Dışadönüklük: Dışa dönük bireyler sosyal, sempatik, baskın, konuşkan gibi kişilik 

özelliklerine sahiptir. 
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178. İnsan onuru nedir? 

İnsan, hem hukukun hem de devletin temelidir. İnsan, başka hiçbir özelliğine 

bakılmadan değerli bir varlıktır. İşte insanın sırf insan olması sebebiyle değerli ve saygıya layık 

olmasına insan onuru denir. 

179. Kamu kurum ve kuruluşlarını açıklar mısınız? 

Kamu kurumu veya devlet kurumu, bir devletin yönetiminden ve işleyişinden sorumlu 

kurumlardır. Örneğin: TBMM, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Merkez Bankası, Yargıtay 

180. Ergin olmak ne demektir? 

Türk Medeni Kanunu 11'nci maddesinde fiil ehliyeti koşulu olan erginliğe yer vermiştir. 

Yasa metnine göre kişinin ergin sayılabilmesi için 18 yaşını doldurmuş(tamamlamış) 

olması gereklidir. TMK 11 ikinci fıkrada ise bir istisnta hali getirilerek evliliğin kişiyi 

ergin kıldığı belirtilmiştir. 

181. Kişi başına düşen milli gelir ne demektir? 

Bir ülkenin gayri safi millî hasılası (GSMH), o ülkenin nüfusuna bölündüğü zaman, kişi 

başına düşen GSMH bulunur. Aynı şekilde, bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) o 

ülkenin nüfusuna bölündüğü zaman ise, kişi başına düşen GSYİH elde edilir.  

182. Anayasanın ilk dört maddesi nedir, neden değiştirilemez? 

Anayasa'nın ilk dört maddesi nedir, neden değiştirilemez? Anayasanın ilk dört 

maddesi, devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğüyle ilgilidir. Dördüncü 

maddede de bu 3 maddenin özeti ve bu maddelerin değiştirilemeyeceği bilgisi verilir. 

I. Devletin şekli 

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

II. Cumhuriyetin nitelikleri 
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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. 

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti 

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. 

IV. Değiştirilemeyecek hükümler 

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu 

hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi 

hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

183. Hayata pembe gözlükle bakmak ne demektir? 

Üzücü olayları ve sıkıntıları görmezlikten gelmek, her şeye iyi tarafından 

bakmak anlamında kullanılan deyim.  

184. Statü aktarımı nedir? 

Toplum içerisinde statü bakımından yüksek düzeyde bulunan kişinin yakınlarına da aynı 

saygının gösterilmesine “statü aktarımı” denir. Bir paşanın eşinin de aynı saygıyı görmesi, 

Başbakanın, bakanların, vali ve belediye başkanının eş ve çocuklarına gösterilen yoğun ilgi 

ve saygı statü aktarımının tipik örnekleridir. 
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185. Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı nedir, ne zaman kurulmuştur? 

İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan büyük devletlerin liderliğinde oluşturulan bir 

dünya teşkilatı olan Birleşmiş Milletler (BM), 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların 

ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği 

korumak amacıyla 24 Ekim 1945’te kurulmuştur. 

186. Cahil cesareti ne demektir? 

Halk arasındaki tanımıyla “Cahil Cesareti” yani Dunning-Kruger Etkisi. 

Hepimizin tanık olduğu ama belki de literatürdeki adını bilmediği bu etki bize kısaca şunu 

söylüyor: Bir konuyla ilgili hiçbir şey bilmeyen ya da çok az şey bilenler o konunun 

uzmanına göre daha özgüvenli olur. 

187. Kitlenin özellikleri nedir? 

Kitle toplumunu oluşturan nedenleri ve toplumsal yapı özelliklerini aşağıdaki gibi 

maddeleyebiliriz: 

• Kapitalist iş bölümüne dayanan bir üretim sistemine sahiptir.  

• Büyük ölçekli fabrikalarda meta üretimi yapılmaktadır. 

• Nüfusun şehirlerde yoğunlaştığı görülmektedir.  

• Karar alma mekanizması merkezileşmektedir. 

• Bireycilik ön plandadır. 

• Geleneksel bağlar ya çözülmeye başlamış ya da tamamen ortadan kalkmıştır. 

 

188. Feminizm nedir? 

Feminizm, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla eşitsizliklerin 

ortadan kaldırılmasına yönelik muhtelif ideolojiler, toplumsal hareketler ve kitle 

örgütlerinden oluşan hareket.   
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189. Radikalleşme nedir?  

Radikalleşme, bir bireyin veya bir grubun siyasi, sosyal veya dini statükoya karşı giderek 

daha radikal görüşleri benimseme sürecidir. 

Radikalizm veya köktencilik; köktenci yöntemlerle değerler sistemi ve devrimsel yollar 

çerçevesinde toplumsal değişim ve toplumsal yapılara odaklanan siyasi ilkeleri savunur.  

190. Toplumsal ilişki tiplerine göre ikincil grup nedir? 

İkincil gruplar, birincil grupların tersine, ilişkileri yasa ve kurallarla, resmi sözleşmelerle 

düzenlenmiş resmi ve kurumsal olan büyük gruplardır. Bu gruplardaki üyeler arasında 

karşılıklı yükümlülükler ve haklar, yazılı yasalarla, yönetmeliklerle ve kurallarla 

belirlenmiştir. 

191. Yabancı düşmanlığı nedir? 

Yabancı düşmanlığı, “topluma ya da ulusal kimliğe yabancı olan ya da yabancı olduğunu 

algıladığı kişileri reddeden, dışlayan ve sıklıkla kötüleyen tutumlar, ön yargılar ve 

davranışlar” şeklinde tanımlanmaktadır  

192. Mavi vatan nedir? 

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

yetki alanlarını kapsayan doktrin. 

193. Kültürel Sermaye nedir? 

Kültürel sermaye; bireyin belli bir grup, yapı, sınıf, toplum içinde edinmiş olduğu 

beceri, yetenek, bilgi, eğitim ve kariyer gibi durumların genel adıdır.  
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194. Rol çatışması nedir? 

Rol çatışması, genellikle kişilerden beklenen durumların kişilerle uyuşmaması 

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

edilen bu durumlar bu sebepten dolayı rol çatışmasını oluşturuyor. Çocukları sevmeyen 

birinin öğretmen olması, rol çatışmasına en iyi örnektir. 

195. Popüler kültür nedir? 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise, popüler kültür kavramının tanımı "isim; belli bir 

dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü" olarak 

açıklanmıştır. Popüler kültürün genel manası, dönemlik meşhur olan davranış biçimleri, 

müzikal eserler, kitaplar, kıyafetler gibi unsurların o dönem içinde yaygınlaşması ve 

tüketilmesi hali durumudur. 

196. Çok kültürlülük nedir? 

Çok kültürlülük, birçok farklı kültürün bir arada yaşadığı toplumu tanımlayan bir 

kelimedir. Çok kültürlü bir toplumda bütün kültürlerin birbirine saygılı olması 

gerekmektedir. Genel olarak birçok değişik ülkeden kişiler bir yere göç ettiğinde çok 

kültürlülük oluşur. 

197. Sosyalleşme nedir? Ne zaman başlar, ne zaman biter? 

Sosyalleşme, bireyin aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçlarıyla içinde 

bulunduğu toplumun kültürünü ve bu kültürün örf, adet, gelenek ve göreneklerini 

kendiliğinden öğrenme süreci olarak ifade edilebilir. 

Sosyalleşme yaşam boyu süren bir öğrenme sürecidir. Sosyalleşme süreci, çocuğun ilk 

doğduğu andan itibaren başlar ve ömür boyu devam eder. Sosyalleşme sürecinde aile, 

okul, toplumsal gruplar ve kitle iletişim araçları aracılığıyla toplumun değerleri 

içselleştirilir. 
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198. Milli menfaat nedir? 

“Milli Menfaat” bir milletin güvenlik ve refah ihtiyaçlarını karşılamak, bekâsını 

sağlamak amacıyla inandığı ve zorunlu gördüğü düşüncelerini, tutumlarını, davranış ve eylem-

lerini belirleyip, açıklamasıdır. 

Millî Menfaat milletin sahibi olduğu tarihi ve kültürel mirasından kaynaklanır. Milletin 

kurucu ve yaşatıcı unsuru olduğu devletin varoluş nedenlerini esas alır. Millî Dava ve Millî 

Mefküre doğrultusunda geliştirilir. Millî Hedefleri belirler. 

199. Adli kontrol nedir? 

Adlî kontrol, ceza yargılamasında şüpheli veya sanığın tutuklanarak cezaevine konması 

yerine, yurt dışına çıkma yasağı gibi belirli tedbirlerle adlî kontrol altına alınarak serbest 

bırakılmasıdır.  

200. Asgari ücret komisyon üyeleri kimlerdir? 

Türkiye'de asgari ücret ile ilgili kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu almaktadır. İlgili 

komisyonda işçi, işveren ve devlet temsilcilerini içeren; her biri bir oy hakkına sahip 3 farklı 

taraf bulunmaktadır.  

Komisyon, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği üyelerden 

birinin başkanlığında; 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, 

Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, 

Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için 

seçeceği beş temsilci, 

Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için 

seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur. 
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Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi 

geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir. 

201. Aile kavramının önemini açıklayınız? 

Aile, toplumun temelini teşkil eden en küçük birim olmasına rağmen, hem fert hem 

de toplum için vazgeçilmez fonksiyonlara sahip olan bir kurumdur. Toplumu bir 

binaya benzetirsek, aileler, o binanın taş ve tuğlaları olacaktır. Binanın sağlamlığı, nasıl 

kullanılan malzemenin sağlamlılığına bağlıysa, toplumun huzurlu, mutlu ve gelişmişlik 

düzeyi de, toplumu oluşturan ailelerin sağlamlığıyla yakından ilgilidir. Böyle olunca, nasıl 

ki toplumdaki huzur ve mutluluk, ailenin mutluluğuna bağlıysa, aksaklıklar ve çatışmalar 

da, hiç şüphesiz ailedeki aksaklıkların tabii bir sonucu olacaktır. Bunun için, aile yapısını 

bozabilecek zararlı unsurlardan uzak tutulmaya ve korunmaya çalışılmalıdır. Zira, aile, 

toplumun geleceğini tayin edecek sosyal bir olgudur.  

Dinimize göre aile; anne, baba ve varsa çocuklardan oluşan kutsal bir yuvadır. 

Birbirlerine sevgi ve saygı bağlarıyla bağlı olan; aynı inanç, aynı düşünce ve aynı duyguları 

paylaşan; kendilerine düşen görevleri yerine getiren bireylerden oluşan aileler, huzurlu 

olurlar 

202. İdeoloji nedir? 

İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir siyasi partinin, 

bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren siyasi, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, 

erdemsel, estetik düşünceler bütünü. 

203. Meslek etiği nedir? 

Meslek etiği, bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o 

meslekle ilgili birtakım davranış kuralları oluşturan ve mesleğe mensup kişilerin bu 
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davranış kurallarına uymasını zorunlu kılan, uymayanları meslekten çıkaran, hizmet 

ideallerini koruyan ilkeler bütünüdür.  

204. Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur boşu kırk kişiyi sözünü açıklayınız? 

Kişi, gücünü kullanarak istediği şeyi elde edebilir. Ama bunu yapmayıp çevreyi eyleme 

geçme korkusu içinde bırakırsa daha çok şeyler ele geçirir. Nitekim dolu tabanca ile ancak 

bir kişi vurulabilir. Bunu gören kimseler artık ondan korkmazlar. 

205. Hizb-i cedid nedir? 

Hizb-i Cedid, İttihat ve Terakki partisinde muhalif hareket. İttihat ve Terakki’de, Hizb-i 

Cedid adı altında bir sağ, Hizb-i Terakki adı altındaysa bir sol grup vardı. Bu gruplar 

varlıklarını partinin dağılışına kadar sürdürmüştür.   

206. Asimilasyon nedir? 

Asimilasyon, kişinin ya da grubun kendi kültürel kimliğinden, kültürel geçmişinden, 

ömür tarzından sıyrılarak, başka bir kültürü özümsemesi periyodu olarak tanımlanabilir.  

207. Osmanlı’da ilk tren güzergahı nereden nereye yapılmıştır? 

Osmanlı’da ilk demiryolu hattı 1854'te Kahire-İskenderiye hattında yapıldı. Anadolu 

da ilk demiryolu hattı 1856 yılında İzmir-Aydın arasında yapılmıştır. 

208. Anayasanın üstünlüğü ilkesi nedir? 

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. 
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209. Polisler ateşli silah kullanırken, insan haklarını ihlal etmemek için nasıl 

davranmalıdır?  

Devletin temsilcileri olarak polislerin insan haklarını koruma ve  saygı duyma 

yükümlülükleri bulunmaktadır. Koruma yükümlülüğü, devletin, insanların haklarından tam 

anlamıyla faydalanmalarını sağlamak için insan haklarını korumaya yönelik idari veya 

hukuki işlem yapmaları yükümlülüğünü ifade ederken; saygı duyma yükümlülüğü, 

devletin, yasa dışı ve orantısız eylemlerden kaçınarak gerekçesiz insan hakları ihlali 

oluşturmamalarını belirtmektedir. Nitekim İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (İHEB) 

önsözünde; “insan haklarını göz ardı etmenin ve hor görmenin, insanlığın vicdanında infial 

uyandıracağı” belirtilmektedir. 

İnsan hakları devletlere üç tür yükümlülük yüklemektedir: say-gı gösterme (respect), 

koruma (protect) ve gereğini yerine getirme (fulfill) yükümlülükleri. Bu üç yükümlülükten 

herhangi birinin ye-rine getirilmemesi, insan haklarının ihlalini oluşturmaktadır. Örne-ğin, 

yaşam hakkı bağlamında ele alındığında ilk olarak insan hakları, devletin bir kişiyi kasten 

öldürmesini yasaklamaktadır. Bu bağlamda, kolluk güçlerinin meşru ve mutlaka gerekli 

olmayan öldürücü şiddet kullanarak bir kişiyi öldürmesi, devletin negatif yükümlülüğünü 

ihlal etmesi anlamına gelir. İkinci olarak “herkesin yaşam hakkı hukuk tarafından korunur” 

anlayışıyla devletin bireyi terör örgütleri gibi üçüncü kişilerin şiddet eylemlerinden 

koruması gerekmektedir. Modern yaşamda bireyin yaşamına yönelik risk kaynaklarının 

çokluğu ve çeşitliliği, devletin pozitif yükümlülüğünü giderek genişleten bir içtihat alanı 

haline getirmektedir. Bu bağlamda, devletin yaşam hak-kını etkili bir şekilde korumak için 

gerekli tedbirleri almaması, devletin pozitif yükümlülüğünü ihlal etmesi anlamına gelir. 

Son olarak alınan tüm tedbirlere rağmen gerçekleşen bir ölümü soruşturma yükümlülüğü, 

devletin etkin olarak yürütmesi gereken bir ödev(i)dir. Bu yönde bir soruşturmanın temel 

amacı ise, yaşam hakkını koruyan iç hukuk hükümlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını 

ve sorumluların ölüme ilişkin hesap vermelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, devletin bir 

ölüm olayını çevreleyen maddi gerçeği ortaya çıkar(t)mak üzere çaba sarf etmemesi de 

insan hakları ihlali anlamına gelecektir. 
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210. Normlar hiyerarşisi nedir? 

Bir hukuk düzeninde mevcut olan, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi normlar, 

dağınık hâlde ve rastgele değil, alt-alta, üst-üste bulunur. Bu normların arasında altlık-

üstlük ilişkisi vardır. 

Buna “normlar hiyerarşisi” veya “hukuk düzeni piramidi” denir. Bu hiyerarşide alt 

basamakta yer alan norm geçerliliğini üst basamakta yer alan normdan alır ve dolayısıyla 

ona uygun olmak zorundadır. 

Örneğin; kanun Anayasaya, yönetmelik kanuna aykırı olamaz. 

211. Normafotik düşünce nedir? 

Normatif kelimesinin sözlük anlamı kural koyucudur. Bunun dışında idealize edilmiş ve 

değiştirilmesi söz konusu olmayan tüm yaptırımlar da normatif olarak nitelendirilir. 

Örneğin tüm dogmalar normatiftir çünkü tartışmaya açık değildir. Normatif değerler ve 

sistemler, değer yargıları ve kurallar ortaya koyar.12 May 2021 

212. Kültürel gecikme nedir? 

Kültürel gecikme Amerikalı toplum bilimci William Ogburg tarafından ortaya 

çıkarılmıştır. Toplumsal sistem içerisindeki maddi ve manevi kültürü birbiriyle 

uyuşmazlığını ortaya çıkarır. Özellikle maddi kültür ve manevi kültür arasındaki değişim 

kapsamında meydana gelen uyuşmazlığı ifade eder. 

Örneğin cep telefonları bir kültür unsuru olarak yaşamlarımızın ortasındadır. Ancak cep 

telefonu kullanmadaki görgü kuralları hala tam olarak yerleşmemiş durumdadır. 
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213. Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir? 

• Milli Egemenlik 

• Kuvvetler Ayrılığı (Güçler Ayrılığı) 

• Katılım 

• Hukuk Devleti 

• Eşitlik 

• Çoğulculuk 

• Çoğunluk 

• Seçme ve Seçilme Hakkı 

• Özgürlük 

• Hoşgörü 

 

214. İnsanın suçunu kabul etmesi fazilettir sözünü açıklayınız. 

Kişiler bilerek ve bilmeyerek hata yaparlar. Yapılan eylemin yanlış olduğunu 

kabullenmek ve ısrarcı olmamak yanlışın büyümesini engeller. Önemli olan yapılan 

hatalardan ders çıkarmak ve bir daha tekrar etmemektir.  

215. “Böbürlenme padişahım senden büyük Allah var” sözünü açıklayınız 

Padişahlar selamlık tabir edilen törenlerde halkın karşısına çıktıkları veya tebdil-i 

kıyafetsiz halkla buluştukları durumlarda, bizzat kendileri tarafından tutularak maaşları 

ödenen çığırtkanlar aracılığıyla uyarılmaları için (Mağrur olma padişahım, senden büyük 

Allah var!) sözleriyle uyarılırlardı. 

216. Uluslararası anlaşmaların anayasaya uygunluğunu kim denetler? 

Anayasa Mahkemesi 
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217. Koruyucu aile kavramı nedir? 

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan 

çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa 

veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, 

hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. 

218. 4 sondaj gemimizin adları nelerdir? 

 Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdulhamid Han. 

219. Toplumsal ilişkilerde birincil grup nedir? 

Birincil gruplar, yakın, yüz yüze, kalıcı, samimi ilişkilerin olduğu, sevgi bağları ile 

yürütülen küçük sosyal gruplardır. Grup üyeleri arasında güven verici ilişkiler kurulur. Bu 

gruplar birincil ilişkileri sürdürürler ve bu nedenle toplum için önemlidirler. Üyeler "bizlik" 

duygusuna sahiptir. 

220. Türkiye’nin jeopolitik önemi nedir? 

• Türkiye 3  kıtanın birbirlerine en çok yakınlaştığı yerde bulunmaktadır. 

• Türkiye 4 denize de kıyısı olan bir yarımada ülkesidir. 

• İşlek boğazlara sahip olan bir ülkedir. 

• Dağlık yüksek ve aynı zamanda engebelidir. Farklı yükseltilerdeki plato ve ovalara 

sahiptir. 

• Türkiye'nin yüzey şekillerinde çeşitlilik mevcuttur. 

• Ilıman iklim kuşağında yer alır. 

• Çevresine göre su kaynakları bakımından oldukça zengindir. 

• Asya ve Avrupa kıtaları ile kültürlerinin birlikte yaşandığı bir ülkedir. 

• Bölgesinde tarım arazileri geniştir ve aynı zamanda verimlidir. Bundan dolayı tarımsal 

ürün çeşitliliği de oldukça yüksektir. 

• Önemli ulaşım ve ticaret yolları sayesinde geçiş bölgesinde yer almaktadır. 
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• Ekonomisi gelişmekte olan bir ülkedir. 

• Genç nüfusu fazladır. 

• Türkiye'de ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerde önemli ve aktif rol oynayan bir 

ülkedir. 

 

221. Belediye meclisinin görevleri nelerdir? 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde 

il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle : 01/07/2006 - 5538 S.K/29/b.mad) 

Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili 

Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi 

tarafından onaylanır. 

d) Borçlanmaya karar vermek. 

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine 

veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin 

kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla 

bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine 

bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

g) Şartlı bağışları kabul etmek. 

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu 

olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 
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i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına 

veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 

kurulmasına karar vermek. 

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-

devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin 

özelleştirilmesine karar vermek. 

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 

seçmek. 

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal 

ve değiştirilmesine karar vermek. 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 

kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar 

vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek. 

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare 

birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik 

ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve 

projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, 

yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 
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u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek   

kabul etmek. 

222. Devalüasyon nedir? 

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal 

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. 

223. Uluslararası anlaşmaları açıklayın, örnek verin. 

Uluslararası antlaşmalar, iki ya da daha fazla devletin ateşkes, ittifak, iş birliği gibi 

konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul ettikleri metinlerdir. Bir 

başka deyişle bir ülkenin dış politikasını düzenleyen, ifade eden resmî belgelerdir. Örneğin: 

Lozan Barış Anlaşması, Möntro Boğazlar Sözleşmesi, Cenazelerin Nakli Anlaşması 

224. Kurumsal bağlılık nedir? 

Kurumsal bağlılık, kurumun amaç ve hedeflerini içselleştirmek, kabullenmek, 

benimsemek, aidiyet duygusuna sahip olmak, sadakat göstermektir. Aynı zamanda, 

kurumun başarısına yönelik fedakarlıkta ve katkıda bulunmaktır 

225. Toplumsal sınıf farkları nelerdir? 

Toplumsal sınıf toplumlar veya kültürler içindeki bireyler veya gruplar arasında 

hiyerarşik farklılığı (veya katmanlaşmayı) ifade etmektedir. Genellikle bireyler sınıf 

içinde ekonomik konumlarına ve katmanlaşma sistemi içinde benzer siyasi ve ekonomik 

ilgilerine göre gruplaşmaktadırlar.  
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Türkiye'de toplumsal sınıflar nelerdir? 

a) Üst sınıf (Toplumdaki ekonomik kaynakların büyük bir kısmının sahibi olanlar). 

b) Orta sınıf (Nitelikli işçi ve serbest meslek sahipleri) 

c) Alt sınıf (Ücretli sanayi işçileri, köylüler) Sosyolog Center, toplumsal sınıfları üst, orta 

ve alt olarak sınıflandırmıştır. 

226. Çocuk istismarını önlemek için neler yapılmalıdır? 

Çocuklarımızı istismardan korumak için farkındalık sahibi olmamız ve çocuğun bedenini 

koruması için ona bazı temel bilgiler vermemiz gerekiyor. Çocukların korunması 

büyüklerin sorumluluğunda olsa bile, tanıdığı yetişkinlerin olmadığı ortamlarda çocukların 

istismardan korunabilmesi için bu konularda onlarla konuşmak iyi fikir.  

Haklarını hatırlatın 

Herkesin güvende olma hakkı vardır. Çocuğunuza, güvende olma hakkını kimsenin 

tehdit edemeyeceğini söyleyin. 

Bedenini korumayı anlatın 

Bedeninin kendine ait olduğunu öğretin. Özel bölgelerinin özellikle de iç çamaşırı veya 

mayo ile kapatılan yerlerin olduğunu belirterek netleşmesini sağlayabilirsiniz. Ancak 

unutmayın ki aslında bedenin tamamı özeldir 

Yardım alabileceğini söyleyin 

Zorbalığa karşı yardım alabileceğini, yardım istemek için yüksek sesle bağırmaktan 

çekinmemesi gerektiğini söyleyin. Gerçek fiziksel tehlike ile karşılaşan çocuk genellikle 

zorbanın isteklerine boyun eğmek zorunda kalır. Çocuğa bundan başka bir şansının 

olduğunu ve bunun yardım istemek olduğunu hatırlatın. 
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“Hayır” demek normaldir 

Çocukların çoğu, erişkinleri sorgulamadan dinlemeyi ve dediklerini yapmayı 

öğrenmiştir. Çocuğunuza ona zarar vermek isteyen veya tanımadığı birine “Hayır” 

demesinin doğru olacağını aşılayın. Sizin için en önemli şeyin, onun güvende olması 

olduğunu ve her koşulda “Hayır” demek için korkmamasını çocuğunuza söyleyin. 

Size söylemekten korkmasın 

Çocuğunuza, ne olursa olsun ona kızmayacağınıza dair bir güvence verin. Özellikle de 

ergenliğe doğru çocuklar yetişkinlerin duygularını da gözetmeye başlar ve çocuğunuz 

sizin duygularınıza yönelik olarak koruyucu davranabilir. Hiçbir olayı saklamaması 

gerektiğini ve sorunları hep birlikte çözeceğinizi hatırlatın. Her ne olursa olsun size 

söyleyebileceği konusunda güven verin. 

Ona inanacağınızı belli edin 

Ebeveynlerin verdiği “Ben sana söylemiştim” tarzındaki ilk tepkiler, çocukların 

duyacakları tepkiden korkarak yardım istemesini önleyebilir. Çocuk yardım için bir 

yetişkine başvurduğunda, yetişkinin tepkisine odaklanmak zorunda kalmamalı, ona 

inanılacağı ve destek verileceğini bilmelidir. Ayrıca çocukların sözlerine kimsenin 

inanmaması, tacizin veya zorbalığın devam etmesine sebep olabilir. Çocuklar bu tarz 

konularda çok ender yalan söylerler. 

Sır saklamamak 

Bir zorba veya tacizci, çocuklara yaşananları sır olarak saklamayı telkin edebilir. 

Çocukların bu aşamada kafası karışsa da, çocuğunuza aşılamanız gereken, yabancılar 

tarafından onlara verilen sırları mutlaka sizinle paylaşması gereğidir. Çocuğunuz söz 

vermiş bile olsa bazı sırların yani yabancıların verdiği sırların asla saklanmaması 

gerektiğini bilmelidir. 

 

 



 

63 

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

Dokunuşları reddetmek 

Çocuğa herhangi birinden gelecek dokunuş ya da öpücüklere “Evet” ya da “Hayır” 

diyebileceğini açıklayın. Çocuklara zorla sarılıp öpmemek de bunun bir parçasıdır. 

Çocuklar bazen sarılıp öpülmek istemezler ve bunun sadece canı istemediğinden dolayı 

olmasını yetişkinlerin kabul etmesi gerekir. Böylece çocuklar öpülmeyi reddetmekten 

korkmazlar. 

Yabancılarla konuşmamak 

Çocuklara sizin yanınızdayken yabancı biriyle konuşmanın sakıncası olmadığını 

söyleyebilirsiniz. Bunun dışında, tanımadığı biri ona bir şey önerdiğinde öncelikle sizden 

izin almalıdır. Çocuk ona tanımadığı biri tarafından bir şey önerildiğinde duymamış gibi 

hızla yürüyerek ya da koşarak uzaklaşmalıdır. Böyle bir şey yaşarsa bilmek isteyeceğinizi 

çocuğunuza söyleyin. 

Kuralları bir kenara bırakmak 

Çocuğunuza, kendini koruması gerektiğini hissettiğinde kurallara karşı gelebileceğini 

söyleyin. Güvenliği için bir kuralı ihlal etmek zorunda kalırsa onu destekleyeceğinizi 

bilmesi gerekir. Bağırmak, koşarak kaçmak, tehlikeden kurtulmak için zorba yetişkini 

tekmelemek her zaman yanlış değildir. Duruma göre bunları kullanabileceğini söyleyin. 

227. Yeni medya nedir? 

Yeni medya, dijital teknolojiyi kullanan medya türlerine verilen genel isimdir (örneğin 

sosyal medya ve internet kullanımı). Bu, basılı medya (örneğin gazete ve dergiler), 

televizyon ve radyo gibi geleneksel medya biçimlerini ifade eden “eski medya” nın aksine 

anlık dijital paylaşımları içerir. 

228. Topluma karşı işlenen suçlar nelerdir? 

Topluma karşı suç tipleri; Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, İşaret 

ve engel koymama, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Çevrenin kasten veya taksirle 
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kirletilmesi, Gürültüye neden olma, İmar kirliliğine neden olma, Sağlık için tehlikeli madde 

temini, Usulsüz ölü gömülmesi, Parada sahtecilik, Kıymetli damgada sahtecilik, Mühürde 

sahtecilik, Mühür bozma, Resmi belgede sahtecilik, Resmî belgeyi bozmak, yok etmek 

veya gizlemek, Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, Özel belgede sahtecilik, 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, Açığa imzanın kötüye kullanılması, Halk 

arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit şeklinde çoğaltılabilir. 

229. 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. 

230. Mahalli idare kavramını açıklayınız. 

Mahalli idareler, 1982 Anayasası'nın 127'inci maddesine göre 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.” 

231. Aile sınıflandırması nedir, neye göre olur? 

Aile tipleri pek çok farklı değişkene göre şekillenip isim alabilirler. Bunlar ailenin 

büyüklüğüne, yerleşim yerlerine ve parçalanmış aile özelliğine göre çeşitli şekillerde 

incelenir. 

Büyüklüklerine göre; geleneksel (geniş) aile ve çekirdek aile olmak üzere ikiye ayrılır. 

Yerleşim yerlerine göre ise kırsalda yaşayan, gecekondu da yaşayan ve kentte 

yaşayan olarak üçe ayrılır. 

Bunların dışında ölüm ve ayrılık sebebiyle bölünmüş aileler vardır. Bunlara parçalanmış 

aile denir. Böyle ortamlarda büyüyen çocuklarda değişik uyum ve davranış sorunları 

ortaya çıkabilir. 
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Aile tipleri, ailelerin farklı yaşam döngüleri vardır. Bunlar evliliğe hazırlık, evlilik, küçük 

çocuklu aile, ergen çocuklu aile, çocuğu evden ayrılan aile, yaşlılık ve emeklilik 

döngüsü şeklindedir. 

232. Bireyin terör örgütüne üye olma sebepleri nelerdir? 

Sosyal nedenler? 

Terör örgütleri, ağlarına aldıkları gençlerin aile yapısı, zaafları, arkadaşları ve gelir 

düzeyi hakkında bilgi toplamakta, akabinde gençlerin yasadığı psikolojik, sosyolojik ve 

ekonomik sorunları istismar ederek eleman kazanmaya çalışmaktadır. Terörist 

unsurların propagandaları arasında ayrıca, ülkeler arasındaki gelişmişlikten 

kaynaklanan sorunların islenmesi de bulunmaktadır. Teröristler, refah, sağlık, eğitim 

v.b açıdan tam bir doygunluk içerisinde bulunan toplumları, düşük refah seviyesinde, 

yetersiz beslenen, fakirlikten  kaynaklanan sağlık sorunları ile boğuşan ve cahil olan halk 

yığınları nezdinde hedef olarak göstermektedir. Bu çerçevede terör odakları, birçok 

ülkenin gelişmişliğinin diğer ülkelerin gelişmemesine neden olduğu savını mensup 

kazanma ve ajitasyon çalışmaları açısından kullanmaktadır. 

Psikolojik nedenler 

Gençlerin terör örgütlerine katılmalarında etkin rol oynayan psikolojik sebeplerin 

başında ailenin ilgisizliği yer almaktadır. Çünkü yaşadığı buhranlı dönemde ne 

yapacağını bilmeyen genç bu dönemin şaşkınlığı ve çaresizliğiyle tek başına mücadele 

etmek zorunda kalacak ve içinde bulunduğu ortam çoğu zaman onun yanlış kararlar 

verebilmesine neden olacaktır. Terör örgütleri gençlerin ilgi ve sevgi eksikliğinden 

faydalanıp onlara ilgi gösteriyormuş gibi görünerek psikolojik olarak etkilemektedir. 

Nitekim ülkemizde Hizbullah ve PKK terör örgütlerine katılan gençlerin büyük 

bölümünün çok çocuklu ailelerden gelmiş olması ve psikolojik durumlarının bozuk 

olması buna en büyük örnektir. 

 

 



 

66 

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

233. İki günü birbirine eşit olan ziyanda mıdır? 

Evet ziyandadır. Kısacası eldeki ile yetinip tembellik edilmemelidir. 

Çalışmada bir süreklilik ve ilerleme kaydedilmesi istenmektedir. Diğer taraftan, çalışmanın 

niceliğinden daha çok nitelikte artırılması gerektiğine bir vurgu vardır. 

234. Kültürel şok nedir? 

Kültür şoku, kişinin alışkın olduğu kültürel ortamdan farklı bir ortama girdiğinde 

yaşayabileceği durumdur. Kültür şoku ayrıca göç veya yeni bir ülkeyi ziyaret, sosyal 

çevrede değişiklik ya da yeni bir hayat tarzına geçiş halinde kişinin alışkın olmadığı hayat 

tarzı nedeniyle hissedebileceği yönelim bozukluğudur. 

235. Türkiye ve Dünyada trafik kazalarında insan faktörünün etkisi nedir? 

Kazaların neden olduğu faktörler insan, taşıt, yol ve çevre bakımından 

incelenebilmektedir. Taşıtların kazaya sebebiyet vermelerinden insan unsuru sorumlu 

olduğu için konuyu insan hataları açısından incelemek uygun olacaktır. Sürücülerin sürüş 

becerilerinin yanı sıra psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve yaşadıkları coğrafi bölge gibi 

özellikleri de kazalar üzerinde neden oluşturabilmektedir. Sürücü özelliklerine ilişkin bu 

özelliklerin her biri birer araştırma konusu olabilir ve tek başlarına ele alındıklarında ortaya 

çok farklı sonuçlar çıkabilmektedir.  

Trafik kazalarının nedenlerini insana bağlı ve bağlı olmayan faktörler şeklinde 

ayırabiliriz. Sürücülerle ilgili kısmı, bilgi eksikliği, kültürel farklılıklar, tatil zamanlarındaki 

insan yoğunluğundan kaynaklı hatalar şeklinde sıralanabilir. Yayalar ve yolcular için de 

trafik kurallarına dikkat etmeden harekete geçilmesi gibi yanlışlıklar, trafik kazalarının 

nedenleri arasında gösterilmektedir (Rostam ve Ismail, 2011:898).  

Trafik kazalarındaki insan faktörünün etkisi bakımından, sürücüler açısından 

değerlendirildiğinde, uzun vadede deneyim, yaş, alkolizm ve uyuşturucu, hastalık ve 

engelli olup olmama, kazaya yatkınlık, kısa vadede ise yorgunluk, halsizlik, aşırı beslenme, 

ilaç etkileşimleri şeklinde sıralanabilir. Araç kullanırken bazı sürüler için aniden gelişen 
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durumlar da söz konusu olabilmektedir. Örneğin trafikteki kaba davranışlar, aşırı hız 

eğilimi, ahlâksız ve saygısız araç sürme eğilimi, dengesiz eylemler ve emniyet kemeri ya da 

kask takılmadan trafiğe çıkma gibi sürücü hataları da kazalara neden olan durumlardır. 

 

236. Toplantı, yürüyüş ve gösteri yapma hakkını anayasamızla ilişkilendiriniz. 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesi “herkesin önceden izin 

almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı 

ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu” hükmünü içermektedir. 

237. Deflasyon nedir? 

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş 

göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini 

durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi 

öngören iktisat siyasetidir.   

238. Bir ülkenin gelişmiş olduğunu nasıl anlayabiliriz. Örnek veriniz. 

Birleşmiş Milletlerin yaptığı sınıflamaya göre gelişmişlik seviyesi için temel ölçüt kişi 

başına düşen millî gelirdir. Buna göre kişi başına düşen millî gelirin 1.000 ile 10.000 dolar 

arasında olduğu ülkeler gelişmekte olan ülkeler; 10.000 doların üzerinde olduğu 

ülkeler ise gelişmiş ülkeler olarak belirlenmiştir.  Diğer bir ekonomik kriter sanayileşme 

düzeyidir; sanayi sektörünün egemen olduğu ekonomiler gelişmiş sayılmaktadır.Örnek 

vermek gerekirse, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve 

Amerika  

239. Ülkemizin son başbakanı kimdir? 

   Binali Yıldırım 
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240. Adem-i merkeziyeteçilik nedir? 

Adem-i merkeziyetçilik ya da ademimerkeziyetçilik, devlet merkezinin gücünü 

azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüş. 

Ademimerkeziyet, "merkezin yokluğu" manasına gelir. Liberal ideolojinin savunduğu 

görüşlerden biridir. 

241. Kırgıbayır nedir? 

Kırgıbayır, daha yumuşak olan tortul kayaçların ve kil bakımından zengin toprakların, 

rüzgar ve su tarafından büyük ölçüde aşındığı kurak bir arazi türüdür.  

Kırgıbayır, özellikle de güçlü sağanak yağışların sık olarak görüldüğü, yarı kurak 

bölgelerde çok daha sık görülür. Türkiye'de, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde bu oluşumlara sık olarak rastlamak mümkündür. Türkiye'de kırgıbayır örneği 

olarak Nallıhan kırgıbayır olarak gösterilebilir. 

242. Yeni sosyal harekeletler kavramını açıklayınız. 

Yeni toplumsal hareketler. 20. yüzyılın son çeyreğinde, değişmez olarak görülen 

modern toplumsal normların ve süreçlerin ve liberal demokrasiler içinde yerleşik hale 

gelen partili-kurumsal sistemin değişmesi için çaba gösteren toplumsal eğilimler ve 

gruplaşmalar, yeni toplumsal hareketler olarak nitelendirilmektedir. 

243. Kamu düzeni nedir? 

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. 
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244. Refah ekonomi nedir? 

Refah iktisadı, bir makroekonominin kaynak dağıtım verimini ve onun gelir dağılımını 

beraberce belirlemek üzere mikroekonomik teknikler kullanan bir iktisat dalıdır. Bir 

toplumu oluşturan bireylerin iktisadi etkinliklerini incelemek aracılığıyla toplumsal refah 

seviyesini en yükseğe çıkarmaya çalışır. 

245. Meşru müdafaa ne demektir? 

Meşru müdafaa, yasal savunma veya meşru savunma; uğranılan bir saldırı karşısında 

kişinin kendisini veya bir başkasını koruması. Saldırıyı durdurmak veya saldırının etkilerini 

azaltmak amacıyla orantılı güç ile gerçekleştirilen karşı saldırı da meşru müdafaaya 

dahildir. 

246. Kültür nedir? 

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya 

manevi her şey. İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam 

ve önem sistemidir. 

247. Osmanlı Devleti’ndeki anayasal belgeleri sırasıyla ve kronolojik olarak sayınız. 

• Sened-i İttifak - 29 Eylül 1808 

• Tanzimat Fermanı – 3 Kasım 1839 

• Islahat Fermanı – 18 Şubat 1856  

• Kanûn-ı Esâsî – 23 Aralık 1876  

 

248. Rusya- Ukrayna savaşı hakkında bildiklerinizi anlatınız. 

2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde 

yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir 

Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı. İşgal her iki taraftan 

on binlerce kişinin ölümüyle sonuçlandı ve Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 
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yaşadığı en büyük mülteci krizine neden oldu. Mayıs ayı sonuna kadar tahminî 8 milyon 

insan ülke içinde yer değiştirdi ve 3 Ekim 2022 itibarıyla 7,6 milyon Ukraynalı da ülkeyi terk 

etti. İşgalden sonraki beş hafta içinde Rusya, 1917 Ekim Devrimi'nden bu yana en büyük 

göçünü verdi.  İşgal ayrıca küresel çapta gıda kıtlığına neden oldu.  

2014 Ukrayna Devrimi'nin ardından Rusya, Kırım'ı ilhak etti ve Rus      

paramiliterler,  Luhansk  ve  Donetsk  oblastlarından  oluşan Güneydoğu 

Ukrayna'nın Donbas bölgesinin bir bölümünü ele geçirerek bölgesel bir savaşa yol 

açtılar. Mart 2021'de Rusya, Ukrayna sınırı boyunca sayıları 190.000'e kadar varan asker 

ve teçhizat ile büyük bir askerî yığınak yapmaya başladı. Yapılan askerî yığınaklara rağmen 

Ukrayna'yı işgal etme veya saldırma planları işgalden bir gün öncesine kadar çeşitli Rus 

hükûmet yetkilileri tarafından inkâr edildi. 21 Şubat 2022'de Rusya, Donbas'ta tek taraflı 

olarak bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk 

Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı. Ertesi gün Rusya Federasyon Konseyi, oybirliğiyle askerî 

güç kullanımına onay verdi ve Rus birlikleri her iki bölgeye de girdi.  

İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî 

operasyon" ilan etmesiyle başladı 

249. Toplumsal algı nedir? 

Bireyin, içinde yaşadığı toplumun etkisi ile kişi, nesne ya da durumları algılayıp tutumlar 

oluşturmasına  denir. Örneğin bir ustabaşına, kendisinin çocuk işçilere kaba davrandığı 

söylendiğinde bu ustabaşı benzeri işyerlerindeki bütün ustabaşlarının aynı şekilde 

davrandığını söyleyebilir. 
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250. Orman yangınları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Orman yangını, doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan yangınların ormanları 

kısmen veya tamamen yakmasıdır. Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık 

gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlar ile sigara, tarımsal ürünler nedenli çıkan insan 

kaynaklı yangınlar vardır. 

251. Gıda güvenliği nedir? 

Gıda güvenliği gıda kaynaklı hastalıkları engelleyerek, gıdaların işlenmesi ve 

depolanmasını ele alan bilimsel bir disiplin. Bu potansiyel olarak ciddi sağlık tehlikelerini 

önlemek için takip edilmesi gereken bir dizi rutinleri içerir. 

252. HAYDİ uygulaması nedir? 

Emniyet Genel müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan HAYDİ 

(Hayvan durum İzleme) Mobil Uygulaması ile insanlar çok daha kolay bir şekilde 

karşılaştıkları olumsuz durumlarla ilgili şikâyetlerini ilgili kurumlara iletebiliyorlar. 

253. Vatanseverlik nedir? 

Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan 

(kimse), vatansever, vatanperver. Yurtseverlik yada vatanseverlik bir bireyin ülkesine 

duyduğu sevgi ve bağlılıktır. 

254. Entegrasyon nedir? Konu hakkındaki düşüncelerinizi mülteci ve sığınmacılar 

yönünden değerlendiriniz. 

Entegrasyon, insanların bir toplumla bütünleşmesini, o topluma uyumunu anlatmak 

için sık sık kullanılan bu sözcük kısaca anlamı bütünleşme ve uyumdur. 

Örneğin; Almanya'da yaşayan Türk işçilerinin Alman toplumuyla uyumu 
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255. Müzakere nedir? 

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 

sergiledikleri bir iletişim ve karar verme sürecidir.  

256. Doğrudan demokrasi nedir ? 

Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı 

demokrasi türüdür. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini 

öngörmektedir. Dolayısıyla doğrudan demokrasi dizgesi, demokrasinin ülküsel anlamına 

en yakın olan hâlidir 

257. Savunma sanayi hakkında ne biliyorsun? 

Savunma sanayisi veya silah endüstrisi, silah ve askerî teknolojinin üretim ve satışından 

sorumlu bir sanayidir. Savunma sanayi, askerî malzeme, teçhizat ve tesislerin araştırma ve 

geliştirme, mühendislik, üretim ve servis hizmetlerinde yer alan ticari bir endüstriden 

oluşur. 

258. Bıkkınlık ve sıkılma nedir? Böyle bir durumla karşılaşınca ne yaparsınız? 

Bıkkınlık, bir durum karşısında bitap düşme, yorgunluk ve isteksizlik hissidir. Belirli 

bir olgu, bir insanın beynini gereğinden fazla meşgul ettiği zaman, bıkkınlık belirtileri 

görülebilmektedir. Bıkkınlık, her insana göre değişebildiği gibi, -eğer yapılan iş ilgi alanları 

arasında yer almıyorsa- aynı olay karşısında daha geç bıkkınlık hissi yaşayan 

insanlar sabırlı olarak nitelendirilmektedir. Bıkmak çoğu zaman usanmak ile aynı 

doğrultudadır. 

 Canı sıkılmak, hem üzülmek, hem de sinirlenmek anlamında kullanılır. Can sıkıntısı 

şeklinde de dile getirilen deyimin bir diğer anlamı eğlenecek bir şey bulamamak ve kötü 

vakit geçirmektir. Kötü haberler ve sözler de ''can sıkıcı'' olarak nitelendirilir. 
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259. Bayraktar Kızılelma nedir? 

Baykar Bayraktar Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar 

Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu ve 

stealth özelliklere sahip insansız savaş uçağıdır.   

 

260. Trafikte geçiş üstünlüğü nedir? 

Geçiş üstünlüğü; görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini 

tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. 

Örneğin; Ambulans, itfaiye, polis 

261. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması hakkında bilgi veriniz. 

Temel hak ve özgürlükler anayasa m.14’te kötüye kullanılamama açısından ‘Temel Hak 

ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması’ yan başlığı ile şu şekilde düzenlenmiştir; 

“(1) Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik 

Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. 

(2) Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasa ile tanınan temel hak 

ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde 

sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde 

yorumlanamaz 

(3) Bu hükümlere aykırı faaliyetlerde bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, 

kanunla düzenlenir.” 

262. Şüpheli nedir? 

Şüpheli, bir ceza muhakemesi terimidir. Hukuken kolluk ve savcılık evresinde suç 

şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder. 
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263. Fransız İhtilali hangi çağı kapatmıştır? Şuan hangi çağdayız? 

Fransız İhtilâli, sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yeniçağ'ın sonu, Yakın 

Çağ'ın başlangıcı kabul edildi. Tarihsel  çağların sıralandırılmasına göre ise şu anda Yakın 

Çağ'ın içinde bulunmaktayız. 1789 yılındaki Fransız İhtilali'nden sonraki döneme Yakın Çağ 

denilmektedir. Fakat günümüzün teknolojisi ve gelişmişliği sebebiyle bulunduğumuz çağa 

Teknoloji Çağı da denilmektedir. 

264. Dernek nedir? Kaç kişiden oluşur? 

Dernekler, gerçek ya da tüzel en az 7 kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir 

amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle 

oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. 

265. Milli güç unsurları nelerdir? 

Milli Güç Unsurları, Siyasi (politik) Güç, Askeri Güç, Ekonomik Güç, Coğrafi Güç, 

Demografik Güç, Psiko-Sosyal ve Kültürel (Sosyo-Kültürel) Güç, Bilimsel ve Teknolojik Güç 

olmak üzere yedi grupta toplanmaktadır. 

266. Şiddet nedir? 

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

simgesel ve kültürel değerlerine zarar verecek şekildeki her türlü davranıştır. 

267. Sanal gerçeklik nedir? 

Sanal gerçeklik, teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin 

birleştirilmesidir. Sanal öğrenme ortamları, gelişen teknolojinin eğitim-öğretim 

ortamlarına dahil edilmesiyle birlikte öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek 

için tasarlanmış platformlardır.   
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268. Yaygın eğitim nedir? 

Yaygın eğitim, toplumun ihtiyaçları ışığında belli bir amaca yönelik, geneli kapsayacak 

türden çeşitli eğitimlerin verildiği ve bu eğitimlerin kurumların belirleyeceği takvim ve 

saate bağlı kalınarak yapıldığı, talep edenlerin başarılı olması halinde ise karşılığında 

sertifika aldıkları eğitim sürecidir. 

269. İdari vesayet nedir? 

İdari Vesayet veya yönetsel vesayet, özellikle üniter yapılı devletlerde genel idare sınıfı 

ile yerinden yönetim alanı arasında idari açıdan bütünlük sağlamaya yarayan denetim 

mekanizmasıdır. 

270. Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir? 

Sivil toplum kuruluşları, bağımsız faaliyetleri olan bir merkeze bağlı çalışan resmi 

olmayan kurumlardır. Yasal olan bu kuruluşların genel hedefleri, başkalarına yardım 

sağlamaktır. Temsil ettiği kitlelerin temel haklarının yanında, ekonomik ve demokratik 

menfaatlerini savunur. 

271. Siber saldırı nedir? 

Siber saldırılar, savunmasız bilgisayar sistemlerinden yararlanarak gizli bilgileri kötüye 

kullanma, çalma ve zarar verme amaçlı yetkisiz girişimlerdir. Siber saldırıların arkasındaki 

motivasyon siyasi, kriminal ve/veya kişisel olabilir. 

272. 1982 anayasasına göre din ve vicdan özgürlüğünü açıklayınız. 

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine 

aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve 

törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve 

kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. 
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273. Kişisel gelişim nedir? Kendimizi geliştirmek için neler yapabiliz? 

Kişisel gelişim, kişinin günlük rutinlerden farklı olarak kendini daha ileriye götürebilmek 

için gerçekleştirdiği çabalardır. Kişisel gelişime ihtiyaç duyan kişiler kendinin mevcut 

durumunu yeterli bulmaz. Bunun için daha iyi bir yere gelmek adına adım atmak 

ister.  Burada değişim ve gelişim için kişinin karar verme anı yaşanır. 

Bir insan öncelikle mevcut durumunun farkında olmalıdır. Mevcut durumundan kariyer 

olarak ya da genel kültür olarak daha ileriye gitmesi gerektiğinin farkına varmalıdır. Bu 

süreçte işinin olumlu yönlerini koruması ve eksikliklerini tamamlaması gerekir. 

Kişisel gelişim kişinin kendi çabasıyla olabileceği gibi profesyonel eğitimlere ya da 

etkinliklere katılmasıyla da gerçekleşebilir. Kişisel gelişimi kişi yeni yetenekler kazanmak 

ve yeni meslekler edinmek için kullanabilir. Bunun yanında mevcut işinde kendini daha 

ileriye taşımak için yeni gelişmelere yönelik de eğitim alabilir. 

274. Metropol nedir? Örnek veriniz. 

Metropol kelime anlamı itibariyle, her bakımdan gelişmiş ve nüfus bakımından da 

zengin olan şehirlere denilmektedir.  Örneğin: İstanbul, Ankara İzmir, Antalya, Mersin 

275. Türkiye Cumhuriyeti mareşallari kimlerdir? Hangi savaşlardan sonra 

verilmiştir?  

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mareşaller, Mustafa Kemal Atatürk, ve Fevzi Çakmak 

Paşa'dır. Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi Sakarya savaşından sonra TBMM 

tarafından verilmiştir. Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin savaş planları da Fevzi 

Paşa tarafından hazırlandı. 30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasında büyük rolü olan Fevzi 

Paşa'ya Mustafa Kemal'in teklifiyle Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik rütbesi 

verildi. 
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276. Milli muharip uçak hakkında ne biliyorsunuz? 18 Mart size neyi ifade 

etmektedir? 

TUSAŞ Milli Muharip Uçak (MMU), (İngilizce: TAI Turkish Fighter X (TF-X)), Türk 

Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların 

sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı beşinci nesil jet muharip uçak 

projesidir. 2023 yılında yılında ilk uçuşunu yapması hedeflenmektedir.  

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ayrıca yine yerli ve milli imkanlarla 

geliştirilen Hürjet’in ilk uçuşunu gerçekleştirecektir.  

277. Sosyal bütünleşme nedir? 

Sosyal bütünleşme, dar anlamdaki “biz” duygusunun (parti, cemaat, grup vb.) toplum 

seviyesindeki “biz” duygusuna taşınmasıdır. Bir başka tanımla, sosyal bütünleşme, 

toplumdaki sosyal grupların kendi birliği hakkındaki varlık şuurunun toplumdaki 

bütünleşmeyi bozmayacak düzeyde olmasıdır. 

278. Emtia nedir? 

Emtia, ticarete konu olan altın, gümüş, petrol, doğal gaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, 

şeker, kahve gibi malların tümüne verilen addır. 

279. KADES nedir? 

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da 

olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale 

uygulamasıdır. 
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280. Sosyal kalkınma nedir? 

Ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal yapılarının değişerek insan yaşamının maddi ve 

manevi alanda ilerlemesi ve giderek toplumun refahının artmasıdır. 

281. Şehir sosyolojisi nedir? 

İnsan topluluklarının şehir mekanında örgütlenme mantığını ve yerleşme tarzılarını 

dikkate alarak fiziksel ve mamur çevreyle etkileşimlerini çok boyutlu olarak soruşturan, 

yine insan topluluklarının ve gruplarının kentlerdeki ekonomik, sosyal ve kültürel eylem ve 

etkileşimlerini çoklu teorik ve yöntemsel araçlarla inceleyen bir araştırma alanıdır. 

282. Nispi eşitlik nedir? 

Nispî eşitlik, dağıtıcı adalet anlayışının bir sonucu olup hangi durumda olursa olsun 

herkese mutlak anlamda uygulanacak bir eşitliği öngörmez. Nispî eşitlikte hukuki yönden 

aynı, benzer ya da eşit olanlara aynı; farklı olanlara farklı şekilde davranılması ve bu 

doğrultuda işlem tesis edilmesi esastır. 

283. Toplumsal kaos nedir? 

Kaos denilince akıllara, karmaşık her türlü toplumsal olay, anarşi, aniden ortaya çıkan 

olumsuz durumlardan hemen sonra yaşanan telaş, doğal afetler, trafik kazaları, toplumsal 

ve siyasal olaylar gibi anlamları gelebilmektedir. 

284. Sosyal güvenlik kavramından ne anlıyorsunuz? 

Sosyal güvenlik, toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tehlikeler de dahil olmak 

üzere insanın karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ekonomik sonuçlarına karşı emniyet 

sağlanmasını ifade eder. 
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285. Kanun önünde herkes eşit midir? 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10.maddesine göre “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. 

286. Rusya-Ukrayna- Kırım arasında kalan denizin adı nedir? 

Azak Denizi 

287. Cinsel istismar nedir? 

Cinsel istismar, kişinin başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılması, suistimal 

edilmesi, istemediği halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef olması durumudur. 

288. Toplu iş sözleşmesi nedir? 

Toplu iş sözleşmesinin amacı, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve 

sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemektir. Böylelikle, işçi ve işveren arasındaki 

çalışma barışını tesis etmek, çalışma koşullarına ve ekonomik şartlara ilişkin çıkabilecek 

ihtilafları engellemektir. 

289. Grev nedir? 

Grev; çalışanların, yaptıkları işi toplu reddedişinden kaynaklanan iş durdurma 

eylemidir. Grev genellikle çalışanların yaşadıkları memnuniyetsizliklere karşılık olarak 

meydana gelir.   

290. Objektif ve subjektif arasındaki fark nedir? 

Subjektif kelimesi olaylara kendi bakış açısıyla, kendi penceresinden bakmak anlamı 

taşır. Kişisel değerlendirme yapmak, kendi görüşlerini belirtmek anlamlarını 

taşır. Objektif kavramı ise bunun karşıt anlamlarını içeren tarafsız olmayı ifade eder. 

291. Sosyal medya nedir? Zararları nelerdir? 

Sosyal medya, kullanıcıların internette aradığı, kullandığı ve içerik ürettiği interaktif 

iletişim platformdur. Geleneksel medya'dan Web 2.0'ın kullanılmaya başlamasıyla, tek 
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yönlü içerik paylaşımından, çift taraflı içerik alışverişine erişim sağlanılan medya 

iletişimidir. 

Sosyal medya amacı dışında kullanılması ve çok vakit geçirilmesi insan sağlığı üzerinde 

olumsuz etki bıraktığı da uzmanlar tarafından söylenmektedir. 

• Mantıklı düşünme ve akıl yürütme yönünden insanı zayıflatıyor 

• Sosyal ilişkilere zarar veriyor 

• Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık artıyor 

• Depresyon gibi eğilimlere yol açıyor 

• İş hayatındaki performansı etkiliyor 

• İnsanlar arasındaki rekabeti arttırıyor 

• Bağımlılık yapıyor 

• Asosyal bir yaşantı başlıyor 

 

292. Sayıştay nedir? Görevleri nelerdir? 

Sayıştay, kamu idarelerindeki mali faaliyet işlemlerini denetler, sonuçlar hakkında 

TBMM'ye doğru, yeterli ve zamanlı bir şekilde rapor sunar. Sayıştay'ın Görevleri Nelerdir? 

Sayıştay'ın görevleri arasında kamu idarelerindeki mali faaliyetleri, kararları ve işlemleri 

denetlemek vardır. 

293. Tahıl koridoru nedir? 

Tahıl koridoru anlaşması, İstanbul'da yapılan toplantı ile 22 Temmuz Cuma 

günü Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı. Tahıl 

koridoru anlaşması ile, Rusya'nın Ukrayna tahıl gemilerinin Karadeniz limanlarından 

geçmesine izin vermesi ve gıda krizinin son bulması amaçlanıyor. 
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294. Analitik düşünme nedir? 

Analitik düşünme becerisi, bir problemi ya da hedefte belirlenen bir konuyu 

tümdengelim yöntemi ile küçük parçalara ayırarak çözmek anlamına geliyor. Bu sayede 

karmaşık problemlere küçük parçalardan yola çıkarak pratik çözümler üretmek mümkün 

oluyor. 

295. Sosyal sorumluluk nedir? 

Sosyal sorumluluk, etik çerçevede bir kuruluşun ya da bir bireyin kendi çıkarlarının 

olduğu kadar toplumun genel çıkarlarının yararına da hareket etmesi durumu. Sosyal 

sorumluluk, her bireyin ekonomi ve ekosistem arasında bir denge sağlamak amacıyla 

gerçekleştirdiği bir çeşit görevdir. Örnek vermek gerekirse;   

• Çevremizi temiz tutma. 

• Ev işlerine yardım etme. 

• Yaşlılara ve küçük çocuklara yardım etme. 

• Ders çalışma ve ödevlerini yapma. 

• Kurallara uyma (Trafik, okul, sinema, tiyatro gibi alanlarda) 

• Doğayı ve canlıları koruma. 

• Doğayı temiz tutma. 

• İsraf etmeme. 

 

296. Liyakat nedir? 

Layık olma, yeterlilik 

 

297. Kamu gücü nedir? 

Kamu gücü, idarenin kamu yararı amacını gerçekleştirebilmesi için sahip olduğu 

ayrıcalıkları ve yükümlülükleri ifade eden bir kavramdır. İdarenin kamu gücü olmadan 

yürüttüğü faaliyetler özel hukukun kapsamına girmekte olup bu davalar adli yargıda 

görülür. 
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298. Türk ekonomisini etkileyen faktörler nelerdir? 

 

Fiziki Faktörler                                               Beşeri Faktörler 

Coğrafi Konum                                               Nüfus 

Yeryüzü şekilleri                                             Sermaye    

İklim özellikleri                                               Ulaşım 

Doğal Kaynaklar                                             Enerji kaynakları 

                                           Teknolojik gelişmeler 

 

299. 82 anayasasının 2. Maddesine göre laiklik ilkesini yorumlayınız. 

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. 

300. Konut dokunulmazlığı nedir? 

Yasanın açıkça gösterdiği durumlar dışında, kişilerin evine, konutuna girilememesi, 

arama yapılamaması ve konuttaki eşyaya el konulamaması durumudur. 

301. Liberalizm nedir? 

Ekonomi, siyasi ve sosyal alanda bireysel özgürlüğü savunan ve baskıcı devlet 

otoritesine karşı çıkan disipline liberalizm adı verilir. Felsefede liberalizm ise tüm fikirlere 

ve inançlara saygı gösterilmesi gerektiğini savunan temel öğretidir. 

302. 1982 Anayasası’na göre seyahat etme ve yerleşme özgürlüğü nedir? 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 23. Maddesine göre: 'herkes yerleşme ve seyahat 

hürriyetine sahiptir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun 

bırakılamaz. ' Maddesi uyarınca herkes ülke sınırları içinde istediği bir yere yerleşebilir. 
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303. Milletvekili dokunulmazlığı nedir? 

Yasama dokunulmazlığı, parlamento üyeleri hakkında, suç işlediklerinden bahisle, 

parlamentonun izni olmadan, gözaltına alma, tutuklama gibi bazı cezai takibat 

işlemlerinde bulunulamamasıdır. Amacı, parlamenterlerin keyfi kovuşturma ve cezaya 

maruz kalmasını önlemektir. 

304. İlericilik veya ilerlemecilik nedir? 

İlerlemecilik veya ilericilik, toplumsal reformun desteklenmesi ya da savunuculuğudur. 

Bir felsefe olarak, bilim, teknoloji, ekonomik kalkınma ve sosyal organizasyonun 

ilerlemesinin insanın durumunun iyileştirilmesi için yaşamsal önem taşıdığını ileri süren 

İlerleme Fikri\’ne dayanmaktadır. 

305. Acil ve doğal afet durumunda insan psikolojisini açıklayınız. 

 

Afetlerin ardından gözlemlenen ruh sağlığı sorunlarını iki kategoride ele almak 

mümkündür. 

 • Birincisi, beyin hastalıkları ve nörolojik hastalıklar gibi fiziksel hastalıklardan ileri 

gelen ya da bir fiziksel hastalığa verilen psikolojik tepkileri içeren sorunlardır.  

• İkincisi ise, travma ile ilgili psikiyatrik bozukluklar ve diğer psikolojik sorunlardır. 

Afetler sonrası görülebilecek psikolojik tepkiler arasında,  

• kaygı, korku, öfke, üzüntü, olumsuz benlik algısı gibi olumsuz duygular,  

• bellek, yoğunlaşma, uyku ve iştah sorunları,  

• fiziksel hastalıklar, 

• kişilerarası ilişkilerde bozulma, kendine zarar verme ve aile içi şiddet eylemleri gibi 

davranışsal sorunlar, 

• daha genel olarak stres ve fizyolojik tepkilerle ilgili belirtiler, 

• psikopatolojik açıdan ise, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve depresyon, kaygı 

bozuklukları, alkol kötüye kullanımı, somatizasyon gibi TSSB dışındaki bozukluk 

belirtiler yaygın olarak görülmektedir. 
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306. Sosyal medyanın ceza üzerindeki etkisi nedir? 

Sosyal medya günümüzde bireylere düşüncelerini ifade etmeleri için büyük olanaklar 

sağlamaktadır. İnternete erişim sağlayabilen bireyler günlük olaylara tepkisini bu 

platformlar aracılığıyla duyurabilmekte, etkileşime geçebilmektedir. Aynı zamanda bu 

platform basın tarafından da haberlerin yayılmasında hızlılığı dolayısıyla yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Tüm bunların yanında sosyal medyada etkileşimler sırasında; suç unsuru 

olabilecek ifadeler, zararlı ve hukuka aykırı içerikler paylaşılabilmektedir. Bu noktada ceza 

hukukunun sosyal medyayla ilişkisi önem kazanmaktadır. Bireylere sağlanan sanal 

ortamın, ifade özgürlüğü kısıtlanmadan veya en az derecede kısıtlanarak 

denetlenebilmesi, suçlar önlenirken kullanıcıların mağdur edilmemesi temel nokta 

olmaktadır. Platformun hem geniş bir ifade özgürlüğü aracı olması hem kolaylıkla suç 

işlenebilen bir yer olması ceza hukukunun müdahalesinin farklı olmasını gerektirmektedir. 

307. Taciz nedir? 

Türk Dil Kurumu’nun verdiği tanıma göre taciz, ‘Tedirgin etme, rahatsız etme.‘ 

anlamına gelmektedir. 

Kişi ile fiziksel temasta bulunmadan rızaya dayalı olmayan söz, tavır ve davranış 

biçimleri de tacizdir. Psikolojik/duygusal taciz, siber taciz, sözlü taciz, ekonomik taciz ve 

mental tacizi içeren türlü eylemler diğer istismar biçimleri gibi elbette taciz olarak kabul 

edilir. 

308. 12 adalar hangi ülkenin egemenliğindedir? 

Yunanistan 

309. Asgari geçim indirimi nedir? 

AGİ (Asgari Geçim İndirimi), işçinin kendisiyle beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler 

için verilen vergi indirimlerine verilen isme denir. Asgari geçim indirimi, 2007 yılından beri 

çalışana işveren tarafından devlet adına ödenen bir paradır ve işverenin gelir vergisinden 

düşülür. 
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310. Türk Ceza Kanunu nedir? 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, genel olarak ceza hukuku hangi davranışların suç teşkil 

ettiği hangilerinin yaptırıma bağlandığı ve bu cezalarla yaptırımların neler olduğunu 

düzenleyen hukuk disiplinidir. Bütün bu esaslar ise suç ve ceza siyaseti ile 

belirlenmektedir. 

311. Anayasa mahkemesi nedir? 

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. 

312. “Adaletin mülkün temelidir” sözündeki mülk nedir? 

Mülk, kelimesi ise devlet anlamında kullanılmaktadır. 

313. Sanat nedir? 

Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu 

anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. 

Sanat genel olarak insanları hareket ettirme amacı ile yine insanlar tarafından üretilen 

tüm eserlerin bir araya getirildiği eserlerin tümü olarak ifade edilebilir. 

314. “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.” atasözünün anlamı nedir? 

Suçlu olan bir kimse, kendini aklamak ve haklı çıkarmak uğruna zarar verdiği kişiyi 

suçlayabilir. Bu tarz kimseler edepten ve ahlaktan yoksundurlar. Tüm istedikleri kar elde 

etmek ve kendilerinin suçsuzluğunu kanıtlamaktır. Bu gibi kişiler genelde zayıf ve masum 

kişilere zarar vererek, üstüne de zarar verdikleri kişileri suçlu ilan ederler. Bu gibi 

insanlardan uzak durmak gerekir. 
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315. Sanayi devrimi nedir? 

Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi; Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların 

üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi ortaya 

çıkarmasıyla birlikte, yaşanan gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimine katkı 

sağlamasına ve artırmasına denmektedir. 

316. Polislerin kullandığı zırhlı araçlar hangileridir? 

• Akrep 

• Cobra 

• Kaya  

• Ural 

• ISV 

• TOMA 

 

317. 3. Dünya ülkelerine örnek veriniz? 

Üçüncü Dünya ülkeleri, dünyanın geri kalanına kıyasla yüksek yoksulluk oranları, 

ekonomik istikrarsızlık ve temel insan kaynaklarının eksikliği gibi ekonomik, sosyal, politik 

ve çevresel sorunlar sergileyen ülkelerdir. Örneğin: Somali, Çad, Nijer  

318. Diplomasi nedir? 

Diplomasi, uluslararası siyasi ve hukuki iletişim demektir. Sorunların çözümü için 

karşılıklı (iki veya daha fazla ülkenin bir araya gelmesiyle) anlaşma/antlaşma imzalanır. 

Devletlerin temsilcilerinin sözlü veya yazılı konuşma eylemlerini ifade eder. 

319. Devletin insan haklarını korumadaki görevleri nelerdir? 

İnsan haklarının korunması ulusal düzeyde devletin asli görevidir. Devlet bütün 

vatandaşlarının insan haklarını korumak ve insan hakları ihlallerini önlemekle yükümlüdür. 

Bu hakların korunması Anayasayla güvence altına alınmalı, yasalar insan haklarına uygun 
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bir şekilde düzenlenmelidir. Devletin varlık nedenlerinden birisi bireyin doğuştan sahip 

olduğu temel hak ve özgürlükleri güvenceye almaktır. Devlet, toplumu oluşturan 

bireylerin bu maksatla kurdukları bir siyasal örgütlenmenin adıdır. Bu anlamda, devletin 

biri negatif, diğeri de pozitif olmak üzere iki tür yükümlülüğü bulunmaktadır. Devletin 

negatif yükümlülüğü, onun özellikle güç kullanan aygıtlarıyla bireylerin hak ve 

özgürlüklerini ihlal etmemesini ifade eder. Sözgelimi, işkence yasağının ihlali devletin 

negatif yükümlülüğünün yerine getirilmediğini gösterir. Diğer yandan, devlet sadece insan 

haklarını ihlal etmemekle değil, bu ihlalleri önlemekle ve insanın insanca yaşaması, maddi 

ve manevi varlığını geliştirmesi için her türlü tedbiri de alması gerekir. Bu bağlamda, 

örneğin, yetkililerin patlaması muhtemel bir çöplüğün etrafındaki yapılaşmaya izin 

vermesi, devletin yaşama hakkını koruma noktasındaki pozitif yükümlüğünü yerine 

getirmediğini göstermektedir. 

320. Her temas iz bırakır sözünü bilimsel yönden açıklayınız. 

Kriminalistik uzmanlarının her lafın başında söylediği, ilk polis kriminal laboratuvarının 

kurucusu, Edmond Locard’ın bir sözü.  Kısaca, yaşanan herhangi bir olayda suclu kişinin 

olay yeri ya da mağdurda mutlaka bir iz, bir delil bırakacağını ifade eder. işte bu izi uygun 

bir şekilde tespit etmek ve bu sayede suçu aydınlatmak da kriminalistik uzmanının 

görevidir. 

321. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği yapı hangisidir? 

Edirne Selimiye Camii 

322. Cumhurbaşkanlığı forsunda kaç yıldız vardır? Yıldızlar neyi temsil eder? 

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, 

ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. Bu imparatorluklar sırasıyla Büyük 

Hun, Batı Hun, Avrupa Hun, Ak Hun, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Karahan, Gazneliler, 

Büyük Selçuklu, Harezmşahlar, Altınordu, Timur, Babür ve Osmanlı şeklinde. 
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323. Kararın tavzihi nedir açıklayınız. 

Tavzih; mahkemenin verdiği hükümde bulunan hesap ve sayı hatası gibi maddi 

hataların mahkeme tarafından düzeltilmesidir. Bunu mahkeme resen yapabileceği gibi 

taraflardan birinin talebi üzerine de yapabilir. 

324. “Kendini yönetemeyen başkasını yönetemez.” Sözünden çıkardığınız anlam 

nedir? 

Kendini yetersiz hisseden, gelişimini sağlayamamış, zamanını yönetmekle başarılı 

olmayan, kendi iç motivasyonunu sağlayamamış bir kişi başkalarını da yönetemez. Aldığı 

kararlar sağlıklı olmaz. Dışarda yaşamış olduğu olumsuzlukları işine yansıtır. Kendi üstü ile 

yaşamış olduğu problemleri astlarına yaşatır.  

325. Mevzuat nedir? 

Mevzuat, yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi yukarıdan 

aşağıya doğru Anayasa, Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelikten oluşur. 

326. Polisin halkla ilişkisi nasıl olmalıdır? 

Halkın polisten beklentileri, genel olarak, polisin görev bilincine sahip olması, halka 

olumlu yaklaşıp iletişim kurması, şiddete başvurmaması, herkese yansız davranması, 

hoşgörülü, nazik ve güler yüzlü olmasıdır. 

327. Empatik düşünce nedir? 

Empati, kişinin bir iletişim esnasında, kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara 

onun bakış açısıyla bakarak duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışması ve 

duyarlı bir yaklaşım içinde olmasıdır 
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328. Küresel ısınma nedir? Dünya üzerindeki etkisi ve alınması gereken önlemler 

nelerdir? 

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 ikliminin değişmesidir.  

Küresel Isınma sebebiyle buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, yeryüzünde büyük 

miktarlarda su kütleleri buharlaşıp atmosfere karışıyor ve sıcaklık-basınç farkından dolayı 

şiddetli rüzgarlar meydana geliyor. Bu da şiddetli yağmurları, fırtınaları ve tsunamileri 

beraberinde getiriyor. 

İklimsel değişimin (küresel ısınma) önlenebilmesi, sera gazı salınımlarının azaltılması, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve çevre ile ilgili kanunların gerekli 

yaptırım gücüne kavuşturulmasıyla mümkün olabilir. 

329. Gelenekler ile örf ve adetler arasındaki farkı açıklayınız. 

Gelenek: Bir toplumda eskilerden kalmış olması ile saygın tutulup kuşaktan kuşağa 

aktarılan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töreler ve davranışlardır.  

Örf: Toplumuna göre, kanun ve ahlak yerine geçebilen, fakat gerçekte kanun olmayan 

davranış kalıbı. Örf, âdet’e bakarak daha güçlüdür. 

Âdet: Bir topluluğun yapmaya ve uymaya alışageldiği ve topluluk tarafından yapılması 

gerekli görünen davranış kalıbı. Âdet, örf’e bakarak daha yumuşaktır. 

Gelenekler, genellikle yasalardan çok daha geniş bir alanı yönetirler. Göreneğin örfe, 

âdete, geleneğe bakarak yaptırım gücü daha zayıftır. Örfteki yapılma zorunluluğu, âdet ve 

gelenekteki yapılmalı özelliği, görenekteki yapılabilme özelliğini alır. 
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330. Yetki genişliği nedir? 

Devlet idaresinin, taşra teşkilatında görev alan valilerin merkeze sormadan ve 

merkezden herhangi bir emir beklemeden merkezi idare adına karar almasına yetki 

genişliği adı verilir. Yetki genişliği merkezi yönetimin sakıncalarını ortadan kaldırarak 

işlerin daha hızlı ve zamanında yapılmasına imkan sağlar. 

331. Özel hukuk nedir? Örnek veriniz. 

Özel hukuk, bireylerin tam bir eşitlik içerisinde, tamamen kendi iradelerine dayanarak 

(hiçbir baskı gözetmeksizin) aralarında yaptıkları anlaşmaların dayandığı hukuksal haktır. 

Örneğin; ev kiralamak isteyen bir bireyin ev sahibiyle aralarında imzaladıkları 

sözleşme 'Özel Hukuk'u temsil eder. 

332. Delil ve bulgu arasındaki fark nedir? 

Bulgu; henüz kesinlik kazanmamış maddi(fiziksel) olgulardır. Olay yerinden elde edilen, 

işlenmemiş maddi deliller aslında bulgudur. İşlenip olayla ilgisi sağlanınca delildir.  

333. Hak ve hürriyet arasındaki fark nedir? 

HAK; kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir. Daha çok Kanun ve hukukla 

alakalı bir durumdur. 

Hürriyet; Vereceğin kararlarda yada davranışlarda, dışarıdan herhangi bir baskı, 

zorlama, kısıtlama gibi etmenlerin olmamasıdır. 

334. Bir çocuğun hayatında eğitim mi önemlidir öğretim mi? 

Kuşkusuz, öğretim eğitimin bir parçası, onun bir aracıdır. Eğitim ile öğretim iç içedir, 

ayrılmaz bütündür. Eğitim de öğrenme ile olur. Bu anlamda, öğretim (öğrenim) çok 

önemlidir. 
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335. Şiddet bir çözüm yolu mudur?  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya 

gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, 

ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak 

tanımlanmaktadır.  

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek istiyorum. Günümüzde özellikle 

kadın, yaşlı ve çocuklara karşı uygulan şiddetin arttığını, toplumumuzun ve devlet 

büyüklerimizin bu durumu önlemek için çaba sarfettiğini görmekteyiz.  

Şiddet eğer milletinize karşı dış güçler ve terör unsuları tarafından yapılıyorsa bunu 

engellemek için yapılan her türlü karşı şiddet eylemini destekliyorum. 

336. Polis insan hakları savunucusu mudur? Savunucuysa nasıl savunur? 

Polis, insan haklarını ihlal edebileceği gibi insan haklarının korunmasında önemli bir rol 

de oynayabilir. Bu nedenle polislik geniş bir yelpazedeki insan hakları söylemlerinin 

merkezinde yer almaktadır. Polisin insan hakları örgütleri tarafından algılanış ve ele alınış 

biçimlerindeki gelişmeler daha geniş ölçekte insan hakları söylemindeki gelişmeleri 

yansıtmaktadır: Devlet görevlilerini hedef alan, olay temelli odaklanma yerini insan hakları 

ihlallerini önleme arayışında Devlet görevlileri ile birlikte çalışmaya daha fazla önem 

vermeye bırakmıştır. 

İnsan hakları ihlallerini önleme stratejileri karşıtlıktan işbirliğine çeşitlilik gösterebilir. 

Polise insan hakları koruyucusu olarak yaklaşılması insan hakları ve polisliğin elele gittiğine 

dair ortak bir anlayışa dayalı ortak çıkar alanları arayışında işbirliğinin artırılması için fırsat 

sunmaktadır. İnsan hakları polisliği engellemez, aksine polise kanuna uygun biçimde 

yetkilerini kullanması ve hareket etmesi için bir alan sunar. Polis insan hakları 

savunucularının karşıtı değil benzer amaçları elde etmeye çalışan ortakları olmalıdır. 
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337. Eğitim ve öğretim hakkı nedir? 

MADDE 42. — Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve 

öğretim, Devletin başta gelen ödevlerindendir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri 

doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gö etim ve denetimi 

altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 

338. Yenilenebilir enerji nedir? Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? 

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi 

karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve insan zaman ölçeğinde doğal olarak 

yenilenen kaynaklardan elde edilebilen enerjiye denir. 

339. Etkili iletişimden olması gereken faktörler nelerdir? 

• Etkin dinleyici olmak. 

• Hoşgörülü ve önyargısız olabilmek. 

• Empati kurabilmek. 

• Beden dili, hitap, ses tonu ayarlamak. 

• Kendimizi doğru ifade edebilmek. 

• Eleştiriye açık olmak. 

 

340. Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran özellikler nelerdir? 

Hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkı, bu kuralların devletin 

zorlayıcı gücüyle desteklenmiş olmasıdır. Hukuk kuralları toplum hayatında kişilerin 

birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle yani maddi 

yaptırımla desteklenmiş sosyal kurallardır. 
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341. Türkçeyi daha iyi nasıl kullanabiliriz? 

Türkçenin günlük konuşmalarda doğru kullanılmadığını üzülerek görüyoruz. Dili doğru 

kullananlar olsa da, halkımızın okumaya karşı ilgisizliğine medyanın dili yanlış kullanması 

da eklenince, Türkçeyi güzel konuşanların sayısı azalıyor. Böylece ortalama 150-200 

kelimeyle konuşulan, fakir bir dil ortaya çıkıyor. Oysa Türkçe zengin bir dil. Bu zenginlik, 

Türkçeyi konuşanların bilgi altyapısı, dili kullanma becerisi ve özgüveniyle birleşince güzel 

bir Türkçe ortaya çıkıyor. 

İşte size Türkçeyi güzel konuşmak için birkaç öneri: 

1- Her gün, yatmadan önce yarım saat kitap okuyun. Çünkü uyku sırasında göz ve kulak dış 

uyarıcılara kapalı olduğundan ve beyin öğrenilenleri işleyeceğinden unutma ihtimali azalır. 

Ayrıca sağlam bir bilgi altyapısı güzel konuşmanın temelini oluşturur. 

2- Her gün, dili düzgün bir eserden 5-10 sayfayı yüksek sesle (bağırarak değil) okuyun. Bu, 

kelimeleri daha iyi seslendirmenizi sağlayacaktır. 

3- Türkçeyi doğru ve güzel konuşan insanların sohbet ya da konferanslarını dinlemeye 

gayret edin. Buna imkânınız ya da zamanınız yoksa dili doğru kullandığına inandığınız 

radyo ya da televizyon kanallarının kültür programlarını takip edin. Ayrıca yeni yeni 

yaygınlaşmaya başlayan sesli kitap, dergi, gazete gibi dijital imkânları iyi değerlendirin. 

Çünkü dinlemek sesleri iyi çıkarmaya ve güzel konuşmaya dair ipuçları verir. 

4- İmkân bulduğunuz her ortamda, insanları sıkmayacak ve aşırıya kaçmayacak ölçüde 

konuşmaya çalışın. Bu sizin kendinize güveninizi kazanmanızda etkili olacaktır. 

5- Güzel konuşmak çok kelime bilmekle de ilgilidir. Bunun için sözlükten günlük, en az 5-6 

kelimeyi gözden geçirin, bunların anlamlarına bakın, günlük hayattaki kullanımlarını 

düşünün. Bu çabanız sizi, anlamını bilmediğiniz kelimeleri kullanma sıkıntısından kurtarır. 

Aynı zamanda konuşmanız sırasında kelime arama güçlüğünden de kurtulmuş olursunuz. 

6- Hızlı düşünmekle birlikte, muhatabınızın kelimelerinizi sayabileceği kadar yavaş ve tane 

tane konuşun. Bu, konuşmanızın anlaşılır olmasını sağlar. 
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7- Diğer dillerden dilimize geçmiş ve yıllarca kullanılarak Türkçeleşmiş kelimeleri aslına 

uygun olarak söylemeye çalışın. Düzeltme işaretiyle yazılan kelimelerin de yazıldığı gibi 

söylenmesi muhatabınızın yanılmasını önler. 

8- Kendi konuşmanızı, tarzını beğendiğiniz kişilerin konuşmasıyla karşılaştırın. Bu 

karşılaştırma onların iyi yönlerini konuşmanıza eklemenize vesile olur. 

9- Sesleri iyi çıkarabilmek ve anlaşılır biçimde konuşabilmek için tekerleme egzersizi yapın. 

Bunu, tekerlemeyi doğru olarak söyleyene kadar tekrarlayın. Bu bir oyun ve eğlence gibi 

görünebilir. Fakat bu alıştırmalar sizin sesleri net ve düzgün çıkarmanıza yardımcı olur. 

10- Dilin zenginliğini barındıran şiirleri ezberleyin. Bu çalışma sizin “Iııı”, “Hımm”, “Şey” 

gibi duraksamalarınızın önüne geçer. Böylelikle konuşmanızı akıcı hale getirirsiniz. 

342. Polis-devlet-güvenlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 

Devletin iç güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından polis 

kurumu gündelik hayat içerisindeki temel aktör konumundadır.  Polis-Devlet ilişkisinde 

polis devletin olmazsa olmaz unsurudur. Çünkü toplum içinde huzuru sağlamak, asayişi 

temin etmek, kamu düzenini korumak, bozulan kamu düzenini tekrar yerine getirmekte 

taşrada temsilcileri olan mülki amirlerin talimatlarıyla polis gücünü kullanır. 

343. Birleşmiş Milletler ne zaman kurulmuştur? 5 daimi üye hangileridir? 

Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve 

uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan 

uluslararası bir örgüttür. BM’nin 5 daimi üyesi Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, 

Fransa ve Birleşik Krallık’tır 

344. İletişimde öfke nasıl, neden ortaya çıkar? 

Öfke; sevgi, üzüntü, korku, acımak gibi en temel duygularımızdan biridir. Genel olarak 

insanın bilinçli yaşamadığı, kontrol etmekte zorlandığı bu duygu ile nasıl başa çıkılacağı, 

yaşandığı anda verilen kararlarla şekillenir. Kişinin karşısındakine ve kendisine kontrolsüz 
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yaşanan ÖFKE ile vereceği zararlar çok farklı boyutlarda olabilir. Öfkenin kaynağında 

yaşayan ve yaşatanın hatalarından bahsetmek gerekir. 

Anlam olarak, engellenme, incinme, haksızlık, tehdit altında hissetme karşısında 

gösterilen kızgınlık, saldırganlık ve hatta şiddet olan öfke, kontrol edilebildiğinde geliştirici 

olabilecek bir duygudur. 

Eğitim, farkındalık, sorumluluk ve kişisel alt yapı ile doğru tepki haline getirilebilen bir 

duygudur. Dolayısıyla, öfke bilinçli kontrol edilmeli ve yarattığı olumsuz etkiler doğru 

yöneltilebilmelidir. Öfke kontrolü konusunda her şey duygularımız, düşüncelerimiz, 

bilişimiz, davranışımız ile şekillenir. Aksi takdirde öfke kolaylıkla bir alışkanlık davranışı 

haline dönüşebilir. 

Nerelerde öfke yaşıyoruz? 

Aslında insanın olduğu ve iletişimin yanlış yaşandığı her yerde/her ortamda öfke 

duygusunun yaşanması söz konusu olabilir. 

• Eşlerle yaşanan sorunlarda 

• Aile içi suskunluklarda 

• Dargınlıklarda 

• İnatçılık, saygısızlık yaşanan durumlarda 

• Kıskançlıklarda 

• Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissettiğiniz anlarda 

• İş yeri iletişim hatalarında 

• Baskı altında 

• Aşırı baskıcı yönetim/yöneticilik durumunda 

• Plansızlığa bağlı gelişen problemlerde 

• Trafikte 

• Sorumsuzluklarla karşılaşıldığında 

• Haksızlıkla karşılaşıldığında 

• Ciddiye alınılmayan hallerde 
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• Ağır konuşma, küfür, hakaret hallerinde 

• Adaletsizlik, liyakatsizlik ile karşılaşıldığında 

• Haklı olduğumuz halde beklentilerimizin karşılanmadığı hallerde 

• Hukuki adaletsizliklerde 

• Sistemsizlik, yönetmelik dışı durumlarda 

 

345. Çocuk istismarının toplum üzerindeki etkisi nedir? 

Çocuk istismarı bir çocuğa bir yetişkin tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak kötü 

davranılmasıdır. Ayrıca çocuklara kötü muamele, çocuk istismarı ve ihmali ile çoğu zaman 

aynı anlama gelir. Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: "Çocuğun 

sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya 

da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü 

muameledir."  

Çocuk istismarı haberleri teknolojinin ilerlemesi ve özellikle sosyal medyanın etkisiyle 

gündeme daha fazla gelmektedir. Toplumumuz özellikle çocukların cinsel yönden 

istismarına nefretle bakmakta ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istemektedir. 

Toplumumuz çocuk istismarı suçlarına verilen cezaları yetersiz bulmakta ve yasaların 

değişmesini ve daha ağır ceza yaptırımlarının uygulanmasını istemektedir. 

346. Yarı başkanlık sistemi nedir? Hangi ülkelerde var? 

Yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı             

özelliklerinin karışımıdır. Parlamenter sistemden farklı olarak devlet 

başkanı veya cumhurbaşkanı sembolik makam değildir, ülkeyi yönetim yetkilerine de 

sahiptir. Yürütme gücü halk tarafından seçilen devlet başkanı ile meclis güvenine dayanan 

hükûmet başkanı (ülkelere göre başbakan veya şansölye olarak isimlendirilir) arasında 

paylaşılır. Fiili olarak ise yürütmenin başı devlet başkanıdır. Fransa, Rusya, Portekiz, 

Hırvatistan ve Romanya yarı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerdir. 

 



 

97 

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

347. “Risk almayan insan yerinde saymak zorundadır.” sözünü açıklayınız. 

Doğası gereği, riskler belirsizliğe meydan okumayı ve değişimi başlatmayı içerir. Daha 

başarılı olmak için bir arzunuz varsa, mevcut durumunuzdan en azından kısmen 

tatminsizsiniz demektir. Bu durumu değiştirmek doğal olarak sizi ondan kaçma olasılığına 

düşürür. 

Riskin ortadan kaldırılması başarısızlığın garantisidir. Facebook’un kurucusu Mark 

Zuckerberg, “başarısız olması garanti edilen tek stratejinin risk almamak” olduğunu söyler. 

Hayatınızdaki riskleri almayı reddederseniz, önünüzdeki her fırsatı kendi elinizden almış 

olursunuz. Bu istikrar açısından rahatlatıcı olabilir ancak size herhangi bir boyutta büyüme 

veya gelişme sağlamaz. 

348. Ekoturizm nedir? 

Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı 

bir seyahattir. Ekoturizm tipik olarak flora, fauna ve kültürel mirasın başlıca cazibe 

merkezleri olduğu yerlere seyahat etmeyi içerir.  

Ekoturizm Alanları: Doğal kaynakların sürdürülebilirliğin güvence altına alarak; 

yayla turizmi, ornitoloji (kuş gözleme) turizmi, foto safari, akarsu sporları (kano-rafting), 

çiftlik turizmi, botanik (bitki inceleme) turizmi, bisiklet turları, atlı doğa yürüyüşü, kamp-

karavan turizmi, mağara turizmi ve dağ turizmi gibi. 

349. Aile içi şiddet nedir? Çocuklara etkisi nelerdir? 

Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya 

da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, 

psikolojik ve ekonomik şiddeti ifade eder. Ev içi şiddet için aynı evde yaşama şartı 

aranmaz. 

Aile içi şiddetin çocuklara etkisi; Duydukları üzüntü, endişe ve umutsuzluk ile aileden 

uzaklaşabilir. Alt ıslatma, tırnak yeme, korku ve endişeler, okulda devamsızlık ve derslerde 
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başarısızlık, öfke patlamaları, depresyon ve intihar riski gibi duygusal ve 

davranış sorunları da kaçınılmaz olarak çocuk ve ergenlerde gözlenebilir 

350. Yasama yetkisinin devredilemezliğini açıklayınız. 

Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi tarihi süreç içerisinde, yasama organının genel, 

soyut kurallar anlamında kanun koymak üzere milletten almış olduğu yetkinin, kralı temsil 

eden yürütme organına devredilmesinin yasaklanması şeklinde, demokrasinin de bir 

gereği olarak, 19'uncu yüzyıldan itibaren anayasalarda yerini almıştır. 

351. Devlet Denetleme Kurulu nedir? 

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak 

çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, 

geliştirilmesi amacıyla kurulmuş denetim kurumu. Üyeleri ve başkanı Cumhurbaşkanı 

tarafından atanır. 

352. Öğrenci merkezli eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Genel anlamda, öğrenci merkezli eğitim anlayışı, öğrenmenin 

merkezinde öğrencinin yer alması, onun bilgiyi ve kendi yeteneğini keşfetmesine imkân 

sağlanması ve öğretim elemanının bir eğitim lideri ve rehber olarak öğrenciyi bu konuda 

desteklemesi gerektiğini savunmaktadır. 

353. Göçün ülkeye etkileri nelerdir? 

• 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. Ayrımcılık ve ırkçılık görülebilir. 

• Yerli halk ile göçmenler arasında rekabet ortamı oluşur. 

• Dünya üzerindeki her ülkeden nitelikli insan gücüne sahip olur. 



 

99 

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

354. Kriminalistik kavramı nedir? 

Kriminalistik ya da izbilim olarak isimlendirilen çalışma alanı adlî bilimlerin teknik 

araştırma bölümüdür. Kriminalistik ya da izbilim, teknik gelişmeler ve araçları kullanarak 

ve suçun çözümünde aktif görev alarak delil elde edilip bunun değerlendirmesini yapan 

çalışma alanıdır. 

355. Emniyet genel müdürü kimdir? Emniyet genel müdürünü kim atar? İl emniyet 

müdürünü kim atar? (19.01.2023)  

Emniyet Genel Müdürü: Mehmet Aktaş  

Emniyet genel müdürünü ve il emniyet müdürlerini cumhurbaşkanı atar. 

356. Telepati nedir? 

Telepati, dünyayı beş duyunun dışında algılama yeteneği olarak ifade edilir. Henüz 

anne karnındayken içinde bulunulan ortam; duyma, görme, tatma, koklama ve dokunma 

duyularıyla tecrübe edilmeye başlanır. Deneyimler söz konusu olduğunda ise duyular 

yoluyla algılananlara güvenilir. 

357. Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşen ilk isyan hangisidir? 

Nasturi İsyanı 1924  

 

358. Toplumsal düzenin sağlanmasında hukuk kurallarının rolü nedir? 

Devletin yetkili organları tarafından konulmak suretiyle uygulamaya geçen, toplumda 

insan ilişki ve davranışlarının düzenlenmesi suretiyle toplumsal düzenin sağlanmasını 

amaçlayan ve bunlara uyulması devlet tarafından bizzat yaptırım uygulamak suretiyle 

zorla sağlanan toplumsal davranış kuralları bütünüdür. • Hukuk kurallarının yöneldiği 

hedef adaleti gerçekleştirmektir. Adalet hukuk kuralının yönelmiş olduğu amaçtır. Adalet 

haklılık, hakka uygunluk anlamına gelir. Hak ise doğruluk, ölçülülük ve gerçeğe uygunluk 

demektir. Buradan da anlaşılacağı üzere hukuk kuralları toplumda bireyler arasından 

meydana gelecek çıkar çatışmaları için gerçekçi, doğru ve ölçülü bir çözüm sunabilmeli, 
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hukuk kuralları bütününün oluşturduğu düzen olarak hukuk düzeni de aynı niteliği 

taşımalıdır. Böyle bir düzende bireylerin hukuk kurallarına uyması kendiliğinden cebir ve 

yaptırım uygulanmaksızın gerçekleşebilir. Böylece toplumda barış daha etkili biçimde 

kurulur ve daha kalıcı olarak sağlanır. 

359. Medeni hukuk nedir? 

Medeni Hukukun Anlamı: Bir ülkedeki vatandaşların kişisel durumlarını, ailevi 

ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer şahıslarla olan borç ilişkilerini, 

ölümlerinden sonra malvarlığında yer alan hak ve borçların akıbetini düzenleyen kuralların 

oluşturduğu hukuk dalıdır. 

360. Kişi devlete karşı sorumlu mudur? 

Evet sorumludur. Vatandaşlık görevi, devletin koymuş olduğu kanunlara uymak, seçme 

ve seçilme hakkı, askerlik yapmak, vergi vermektir. Bu görevler devletin koyduğu yazılı 

vatandaşlık görevleridir. Bu görevlerin yerine getirilmesi devletin ve toplumun bütünlüğü 

için önemlidir. Bu kanunlara uyulmaması toplumun huzur ve güven ortamının 

bozulmasına neden olmaktadır. Bu görevlere uyulmaması durumunda devletin 

yaptırımları olmaktadır. Toplumun ve kişilerin huzur ortamında yaşamaları için bu 

yaptırımlar şarttır. Devletin güven ortamı ve ferah ve huzur için bu yaptırımları yapmalıdır.  

Kişilerin toplum ve kendi yararlarına bir takım vatandaşlık görevleri vardır. Bu 

görevlerin devletin yazılı olarak koyduklarının dışında kişilerin kendi görevleri vardır. Bu 

görevler kişinin yaşadığı ortamı temiz tutması toplum içerinde yüksek sesle konuşmama 

gibi nedenler sıralanabilir. İnsanların toplum ve aile yapısı yararına bu görevleri yerine 

getirmesi gerekmektedir. Kişinin huzur ve kaliteli yaşamı için bu gerekmektedir. 

361. Semitizm nedir? 

Semitizm (veya Yahudicilik), tüm dünya dillerinde Yahudisever, Yahudi sempatizanı, 

Yahudi taraftarlığı, Yahudi nasyonalizmi anlamında kullanılan bir terimdir. Museviliği ön 
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plana çıkaran söylemleri de vardır. Bu akıma karşı en büyük darbe Alman milliyetçi lideri 

Adolf Hitler tarafından vurulmuştur. 

362. “Kuş kanadına kira istemez.” atasözünü açıklayınız. 

Kişi, kendi işi için zaten harcayacağı çabadan dolayı başkasından karşılık beklemez. 

 

363. İnsan hakları beyannamesi nedir? 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin dünya üzerindeki 

bütün insanların temel haklarını beyaz eden bir bildiridir. 10 Aralık 1948 tarihinde, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildi. 

 

364. Doktrin nedir? Hukuktaki yeri nedir? 

Doktrin, hukuk bilginlerinin hukuksal meseleler hakkındaki bilimsel görüş ve kanılarını 

ifade etmektedir. 

365. Polis ve vatandaş arasında medyanın rolü nedir? 

Medya ile polis arasındaki ilişkinin temelinde bilgi paylaşımı vardır. Muhabirler bilgi 

almak için görevlilere, görevliler de bilginin vatandaşlara doğru ulaşması için muhabirlere 

ihtiyaç duyarlar.  Medya zamanında ve doğru bilgi ister. Bir olayın, krizin yönetimi 

aşamasında Olay Yeri Amiri bunu sağlayacak konumdadır. Kabul etmek gerekir ki bilginin 

yayılması için günümüzün güvenlik teşkilatları medyaya ihtiyaç duymaktadırlar. İster trafik 

konusunda olsun isterse daha önemli suçların önlenmesinde vatandaşlara ulaşabilme 

konusunda medya desteği büyük önem taşır. 

366. Kanaat ve düşünce hürriyeti nedir? 

Anayasanın 26. maddesinin 1. fıkrasına göre “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. 
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367. Verimlilik ve etkililik kavramlarını açıklayınız? 

Etkililik ve etkinlik daha çok planlara ulaşmanın, verimlilik belli bir çıktının en az 

maliyetle üretilmesinin, etkinlik ise bir girdi-çıktı mekanizması aracılığı ile işleri doğru 

yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. 

368. Genel oy ilkesi nedir? 

Genel ve eşit oy hakkı veya Evrensel oy hakkı yetişkinliğe ulaşmış her bir vatandaşın oy 

kullanma hakkının devlet tarafından tanınması ve teminatı. Oy hakkının genel siyasi 

anlamda hak ve fırsattan oluşmasına rağmen, yasal anlamda eşit oy hakkı yalnızca bir hak 

gibi kabul edilmektedir. 

369. “Acele bir ağaçtır meyvesi pişmanlık.” atasözünü açıklayınız. 

Telaşla, sabırsızlıkla ve ivedilikle yapılmış olan işler genel olarak kötü sonuçlar 

doğurmaktadır. Bu durum ise bu sabırsızlığın sonucu olarak pişmanlık içerisine düşebilir. 

Bundan dolayı işler yapılırken sakin ve düzgün bir biçimde yapılması gerekmektedir. 

370. Kurumsal kimlik nedir? 

Kurumsal kimlik; bir işletmenin, kurumun ya da kuruluşun kim ve/veya ne olduğunu 

anlamamızı sağlayan yani tanıtıcı görsel göstergelerdir. Kurumsal kimlik olarak 

adlandırılan bu görsel göstergeler, kurumun kendisini dışarıdan nasıl görünmesini istediği 

ile ilgili olarak oluşturulur. 

371. “Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir.” atasözünü açıklayınız. 

Bu atasözünün anlamı, dışa dönük ve atılgan insanların bakışlarında ve duruşlarında 

bile bir caydırıcı güç vardır. Korkak bir kişi de ise yürek gücü daha azdır. Bu güç 

olmadığından nerde nasıl davranacağını bilemezler ve hep ürkektir. 
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372. Referandum nedir? Hangi durumlarda yapılır? 

Referandum, plebisit veya halkoylaması; 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. 

373. Araç ile taşıt arasındaki fark nedir? 

Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş 

makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.  

Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. 

374. Polis Vazife Ve Salahiyet kanunu nedir? 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4 Temmuz 1934 tarihinde kabul edilen ve 14 Temmuz 

1934 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 2559 sayılı kanundur. Amacı; "Polis, asayişi 

amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını 

muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. 

375. Öğrenilmiş çaresizlik nedir? 

Kazanılmış başarısızlık sendromu veya öğrenilmiş çaresizlik sendromu, organizmanın 

göstermiş olduğu tepkilerin sonuca ulaşmaması durumunda, sonucu değiştiremeyeceğine 

karşı oluşan inanç ile gelen bir ruh hâli durumudur.  

Örnek vermek gerekirse; bir alkol bağımlısının alkolü birkaç kez bırakmaya çalıştıktan 

sonra. Bu girişimlerinde başarısız olması hiçbir zaman alkol kullanımını bırakamayacağı 

inancı geliştirmesine neden olur.  

376. İlk kadın savaş pilotu kimdir? 

Sabiha Gökçen 
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377. “Vatan Yahut Silistre” kimin eseridir? 

Namık Kemal’in eseridir. 

Vatan Yahut Silistre kitabı toplam 112 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitap Türk 

edebiyatında önemi olan bir kitaptır. Önemi ise Türk edebiyatında sergilenen ilk tiyatro 

eseri olmasıdır. Kitapta verilmek istenen mesaj ve kitabın asıl konusu vatan sevgisidir. 

378. Avrupa’da reform hareketi neye karşı yapıldı? 

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

ve Katolik Kilisesi'ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. Bu hareket Avrupa'nın değişim ve 

dönüşümüne sebep olmuştur. 

379. Etik ve ahlak arasındaki ilişki nedir? 

Ahlak etiğin karar verme boyutunda ortaya çıkar (İyi kötü değerlendirmesi). Ahlak, 

davranışların toplumsal kurallarında meydana gelirken; etik ise insanların ahlaki davranış 

sonuçları hakkında değerlendirmelerden oluşmaktadır. 

380. Temel hak ve özgürlükler anayasaya göre nasıl kısıtlanır? 

Anayasa'nın 15. maddesinde, savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü 

durumlarda, temel hak ve özgürlüklerin anayasada öngörülen şartlara bağlı kalınmadan 

kısıtlanabileceği belirtilmiştir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik 

toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 

381. Devlet ve egemenlik kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 

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

gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış bir üst iradeyi 

ifade etmektedir. 

Egemenlik aynı zamanda bir devletin ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümünü 

ifade eder. Bir başka deyimle egemenlik, devleti başka tüzel kişiliklerden ve örgütlenme 

biçimlerinden (örneğin şirketlerden, derneklerden, kulüplerden, çetelerden, din ve 
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mezhep birliklerinden, feodal bağlılık ve yönetim birimlerinden) ayıran özelliktir. Egemen 

olmayan devlet olmaz; kaynağını devletten almayan egemenlik de olmaz. 

382. Polislikte iletişim becerisi nasıl olmalı? 

Polisin yaşamında, kişilik özelliklerinin yanında, iletişim becerileri, empatik eğilim 

faktörleri de önem taşımaktadır. Polisin kişilik özellikleri hem mesleğe giriş hem de mesleki 

yaşamda önem arz etmektedir. Etkili iletişim becerileri, her türlü insan ilişkisinde ve her 

türlü meslek alanında ilişkileri kolaylaştırıcı olabilmektedir. Özellikle insanlarla daha fazla 

bir arada olunması gereken mesleklerde çalışanların iletişim becerilerine daha fazla hâkim 

olmaları gerekmektedir. 

Polislik de en çok iletişim gerektiren mesleklerden biridir.  Etkin  iletişim güvene 

dayalı ilişkilerin kurulması, empati becerisinin geliştirilerek açık ve samimi iletişimin 

sağlanması ile mümkün hale gelir. İletişim, empati ve yönetişim birbirinden ayrılmaması 

gereken aksine birbirlerini tamamlayan süreçler olarak görülmelidir. 

383. Geri dönüşümün faydaları nelerdir? 

• Doğal kaynakların azalmasını ciddi oranda önler. 

• Enerji tasarrufu sağlar. 

• Çöp miktarı azalır, böylece daha temiz bir doğa olur. 

• Ekonomiye katkı sağlar,  

• Toprağın verimi arttırır. 

 

384. Nutuk hakkında bilgi veriniz. 

Nutuk, yazıldığı dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası umumi reisi olan Gazi Mustafa 

Kemal'in 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde, 1919'dan 1927'ye dek kendisinin ve silah 

arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği konuşmasının metnidir. 
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385. Ekonomik istikrarsızlık nedir? 

Ekonomik istikrarsızlık ise, bir ekonomide toplam taleple toplam arz, yatırımla tasarruf, 

ihracatla ithalat gibi makro büyüklüklerin dengede olmadığı bir durumu ifade etmektedir. 

386. Mustafa Kemal Atatürk’ün katıldığı savaşlar hangileridir? 

1. 31 Mart Vakası 13 Nisan 1909 

2. Arnavutluk İsyanı 15 Ocak 1911 

3. Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911 

4. İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913 

5. Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915 

6. Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917 

7. Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918 

8. Kurtuluş Savaşı 1919 - 1923 

9. Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921 

10.  Büyük Taarruz 4 Mart 1922 

 

387. 1982 Anayasası’na göre “zorla çalışma yasağı” nedir? 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda kölelik ve kulluk yasağı açıkça tanınmamakla 

birlikte Türkiye'nin de ayrılmaz bir parçası olduğu uluslararası hukuk düzeni bu iki olguyu 

tartışmasız bir biçimde yasaklamıştır. Kölelik ve kulluğun aksine zorla çalışma ve zorunlu 

çalıştırma ise Anayasa'da açıkça yasaklanmıştır. 

388. Hukuki olay nedir? 

Hukuki Olay: Gerek insan iradesi gerekse irade dışında meydana gelen, hukuk 

düzeninin kendilerine hukuki sonuç bağladığı olaylardır. Örneğin ölüm, ölen kişinin 

haklarını kaybetmesine sebep olurken, mirasçılarına hak kazandırabilir.  
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389. Kamu personeli kimdir? 

Kamu personeli, kamu adına iş yapan ve devlet güvencesinde olan kişilere verilen 

isimdir. Kamu personeli olan kişiler farklı statülerde yer alabilir. Hukuki statüsü farklı olan 

bu kişiler genel olarak kamu personeli olarak adlandırılır. Yani kamu personeli olan kişiler 

farklı görevler yapabilirler. Başka bir deyişle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 

kişilere kamu personeli adı verildiği görülmektedir.  

390. Tazminat nedir? Çeşitleri nelerdir? 

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi 

zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini 

amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine 

karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir.  

Tazminat çeşitleri; 

• İhbar Tazminatı, 

• Kıdem Tazminatı, 

• Sendika Tazminatı, 

• Eşit Davranma Tazminatı, 

• İşe İade Kaynaklı İşe Başlatmama Tazminatı. 

• İş Kazası & Meslek Hastalığı Tazminatı. 

 

391. Bilirkişi kime denir? 

Bilirkişi, hakim ya da savcıların talebiyle çalışan ve uzmanlık alanına göre mahkemeye 

bilgi sunan kişidir. Bilirkişi olarak Adli Tıp Kurumu gibi kurumların çalışanlarına 

başvurulabileceği gibi akademisyenlere ya da uzmanlığını başka herhangi bir biçimde ispat 

eden kişilere danışılabilir. 
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392. Danıştay nedir? 

Anayasa'da öngörülen Yüksek Mahkemelerden biri olan Danıştay, Anayasa'nın 155. 

maddesine göre, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan 

bir yargı kuruluşu olmanın yanı sıra, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve 

karar organıdır. 

393. Stratejik iletişim nedir? 

“Stratejik iletişim genel anlamda planlı iletişim kampanyalarını tanımlamak için 

kullanılan bir kavramdır. Stratejik iletişim yönetiminde iletişim, kuruluşun yönetim 

fonksiyonu olarak ele alınır. 

394. Bosna soykırımı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Bosna Soykırımı ya da Boşnak Soykırımı, 1992-1995 yılları arasında Bosna Savaşı 

sırasında özellikle Sırplar tarafından Boşnaklara karşı Bosna-Hersek Cumhuriyeti 

topraklarında yapılmış bir soykırımdır. Terim, hukuksal bir kavram olarak daha çok 

Srebrenitsa ve Jepa katliamları için kullanılmaktadır. 

Srebrenitsa soykırımı; 11 Temmuz 1995'te başlayan ve 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko 

Mladic emrindeki Sırp askerler tarafından hunharca öldürüldüğü Srebrenista Soykırımı, 2. 

Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak 

nitelendiriliyor.11 Tem 2022 

395.  Devlet Denetleme Kurulu kimlerden oluşur? 

Devlet Denetleme Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bu üyeler, yüksek öğrenimlerini 

bitirdikten sonra en az oniki yıl Devlet hizmetinde başarı ile çalışmış ve temayüz etmiş olan 

tercübeli kimseler arasından Cumhurbaşkanınca atanır. İki yılda bir Kurul üyelerinden üçte 

biri yenilenir. Kurul; Başkan ve sekiz üyeden oluşan Kurul Karar Organı ile denetim ve 

soruşturma grupları, Kurul Sekreterliği ve ona bağlı idari birimlerden oluşur. Kurul 

Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. 
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396. Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanlarını sayınız. 

 

    

 

397. Masumiyet karinesi nedir? 

Masumiyet karinesi, suçsuzluk ilkesi; suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü 

sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden, temel hukuk doktrini. 
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398. Yüz kızartıcı suçlar nelerdir? 

• Devletin güvenliğine karşı suçlar 

• Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar 

• Zimmet suçu 

• İrtikap suçu 

• Rüşvet suçu 

• Hırsızlık (basit ve nitelikli hali) 

• Dolandırıcılık 

• Resmi Belgede Sahtecilik 

• Özel Belgede Sahtecilik 

• Güveni kötüye kullanma suçu 

• Görevi kötüye kullanma suçu 

• Hileli iflas 

• İhaleye fesat karıştırma 

• Edimin ifasına fesat karıştırma 

• Kaçakçılık 

• Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

 

399. Kamu malları nedir? 

Kamu malları; devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetindeki mallardır.  

400. Tali yol nedir?  

Tali yol; trafik yoğunluğunun ana yola göre daha az olduğu yollara denir. Ana yollar 

birinci dereceli yollar, tali yollar ise ikinci dereceli yollar olarak trafik literatürüne 

geçmiştir. 
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401. Milli savunmanın ülkemize faydası nedir? 

Savunma sanayisi veya silah endüstrisi, silah ve askerî teknolojinin üretim ve satışından 

sorumlu bir sanayidir. Savunma sanayi, askerî malzeme, teçhizat ve tesislerin araştırma ve 

geliştirme, mühendislik, üretim ve servis hizmetlerinde yer alan ticari bir endüstriden 

oluşur. 

Savunma sanayimizin gelişmesi ülkemizin dış tehditlere karşı caydırıcı bir unsurdur. 

Savunma sanayimiz ne kadar güçlü olursa silah ve teçhizat anlamında dışa bağımlılığımız 

o kadar azalır. Savunma sanayimizin gelişmesi ürettiğimiz teknoloji, silah ve teçhizatın  

ihraç edilmesi yani ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 

402. Totolitarizm nedir? 

Totalitarizm, tüm yetkilerin merkezîleştirildiği, devlete mutlak itaat beklenen, 

diktatörlükvari yönetim. 

403. Kamuda düzen nedir? 

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. 

404. Bir insana karanlık sularda yüzüyorsun sözü söyleniyorsa o insan nasıl işlerde 

uğraşıyordur? 

Yasal olmayan, gayri resmi işlerde uğraşıyor olabilir. Yaptığı iş sebebiyle başına kötü 

şeylerde gelebilir. 

405. Platon kimdir? 

Platon veya Eflatun Dünyada üniversite düzeyindeki ilk kurumlardan biri olan (ve bu 

kurumlara günümüzdeki adını veren) Akademi'nin kurucusu olan ve düşünce tarihinde bir 

dönüm noktası teşkil eden Platon, felsefe ve bilim tarihindeki pek çok tartışmanın 
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temellerini atmış, Hristiyanlık ve İslam gibi pek çok dini de derinden etkilemiştir. 

Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte felsefe tarihinin en etkili ismidir ve 

iddialarının büyük bir kısmı bugün hâlâ önemini korumakta, tartışılmakta ve çoğu 

düşünceye katkıda bulunmaktadır. 

406. “Acı patlıcanı kırağı çalmaz.” atasözü ne demektir? 

Herhangi bir duruma alıştığı için gelecekteki benzer kötü durumların onu etkilememesi. 

407. Sosyal sigorta nedir? 

Sosyal sigorta bir sigorta türü ve sosyal güvenlik sistemidir. Bir grup birey, finansal 

sorunlara yol açan herhangi bir acil durum riskine karşı sigortalıdır veya korunmaktadır. 

Bu, bireylerin iddialarının kısmen katkılarına bağlı olduğu bir süreç aracılığıyla yapılır. 

408. Özel hayatın gizliliği nedir? 

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel 

hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz' (Anayasa 20. md.). Bu hak, Anayasa ile 

de güvence altına alınmıştır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte özel hayata dâhil 

olan alanların boyutları da genişlemiştir. 

409. Susma hakkı nedir? 

Susma hakkı, konuşmama hakkı veya Miranda hakları, bireyin kendi aleyhine tanıklık 

etmemesine olanak veren bireysel hak. Temel olarak "Hiçbir şüpheli veya sanık, 

konuşmaya veya kendini suç altına sokmaya zorlanamaz." ilkesinden ileri gelmektedir. 

410. Ceza hukukunun temel 3 ilkesi nedir? 

Ceza hukukunun başlıca temel ilkeleri; yasallık, kusursuz ceza olmaz ilkesi, cezaların 

şahsiliği ilkesi, hümanizm ilkesi, hukuk devleti ilkesidir. 
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411. Şikayet kurumu nedir? 

Şikâyet, kovuşturma için şikâyet şartı aranan eylemlerde mağdurun, suçtan zarar 

görenin ya da yetkili temsilcilerinin; fiili ve faili öğrendiği tarihinden itibaren altı ay 

içerisinde, kanunda belirtilen yetkili makamlara yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü 

olarak yaptığı, failin yahut fiilin cezalandırılması amacı taşıyan başvurusudur.  

Şikâyet kurumu, anayasal bir hak olması sebebiyle hem Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) 

hem de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yer almıştır. Şikâyet kurumu genel hatlarıyla 

TCK’nın 73. Maddesinde; “soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar” başlığı 

altında düzenlenmiştir.  

Buna göre; TCK Madde 73 –  

“(1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 

altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.  

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve 

failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.  

(3) Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı 

diğerlerinin hakları düşmez. (4) Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda 

kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve 

hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. 

(5) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, 

diğerlerini de kapsar.  

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.  

(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş 

olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca 

açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz”. 

412. Toplumsal yardımlaşmanın önemi nedir? 

Zengin ve yoksul arasındaki uçurum farkının daha kolay kapanmasını sağlar. İnsanlar, 

kötü duygu ve düşüncelerden arınır. İnsanlar arasında saygı ve sevgi bağı kurulur. 

İnsanların birbirlerine muhtaç olduklarını hatırlatır. 
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413. Sosyoloji ve hukuki açıdan azınlık kavramını açıklayınız. 

Sosyolojide azınlık nedir? 

Azınlık ya da ekalliyet, sosyolojik olarak bir devlette sayısal bakımdan az olan, başat 

olmayan ve çoğunluktan farklı niteliklere sahip olan gruplar olarak tanımlanmaktadır. 

Hukukta azınlık nedir? 

Azınlık kelimesinin tanımı uluslararası hukukta Uluslararası Sürekli Adalet Divanı 

(USAD) tarafından yapılmıştır. Divan yorumu uyarınca azınlık kavramı bir devlette ve 

toplumdaki sayısı ırksal, dinsel ve lisan bakımından farklı olan gruplar olarak ifade 

edilmiştir 

414. Terörizmin motivasyon kaynakları nelerdir? 

• Sadakat/bağlılık,  

• Ekonomik teşvikler  

• Baskı 

• Dini faktörler 

• İntikam duygusu 

• İdeolojik düşünceler 

• Sosyo-ekonomik koşullar 

• Toplumsal dışlanma 

• Algılanan adaletsizlik ve zulüm duygusu 

• Macera arayışı 
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415. Eylem ve gösteri yapmak nedir? Şartları nelerdir? 

Eylem; topluluk halinde bir olayı, hareketi, kurum ya da kuruluşu 

protesto etmek amacıyla yapılan izinli ya da izinsiz gösteriler. 

Gösteri; Düşüncelerini Halka Veya Yetkililere Duyurmak İçin Bir Araya Gelerek Eylemde 

Bulunmak 

 Anayasa'nın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı"nı düzenleyen 34'üncü 

maddesinde, "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri 

yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 

416. Uluslararası insan hukukuna göre şiddet nedir? 

Şiddet, bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da 

acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit 

ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü 

veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. 

417. Doğal afetlerde ve acil durumlarda psikososyal desteğin önemi nelerdir? 

Psikososyal destek hizmetleri içerisinde neler yer almaktadır? 

Afet/acil durum sürecinde ortaya çıkabilecek psikolojik bozuklukların önlenmesi, 

etkilenenlerin normal ya da yeni yaşama geri dönmesi sürecinde, kendi kapasitelerini fark 

etmeleri, güçlenmelerinin sağlanması, ileride ortaya çıkabilecek afet acil durumlarla başa 

çıkma ve müdahale etme kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyet ve hizmetler 

bütünüdür. 

Herhangi bir afet ve acil durumun yaşandığı ilde Valiliğin başlatmış olduğu çalışmalar 

çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğümüzün 

koordinesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevli psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik 

danışman ve çocuk gelişimci gibi meslek elemanlarının yerel plan kapsamındaki görevleri 
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yerine getirerek afet/acil durumdan etkilenenlere psikososyal destek hizmeti vermesi ve 

takip etmesi ile devam eder. 

418. Hümanizm nedir? 

Hümanizm; insanı ve insan aklını tek ve en yüksek değer olarak gören ve bireyin 

gelişimini hiçbir doğaüstü alana başvurmadan, yalnızca kendi aklı ile doğal yoldan 

gerçekleştirebileceğini savunan bir düşünce akımıdır. 

419. Liberal ekonominin dünya ve Türkiye üzerine etkilerinin 3 madde olarak 

değerlendiriniz.  

• Ekonomik liberalizm, piyasa ekonomisinin bireyci hatlara dayanmasını ve üretim 

araçlarının özel mülkiyette olmasını destekler. 

• Ekonomik liberaller, serbest ticareti ve açık rekabeti engellediği için piyasaya 

yapılan hükümet müdahalesine ve korumacılığa karşı çıkma eğilimindedir, 

ancak mülkiyet haklarını korumak ve piyasa başarısızlıklarını çözmek için yapılan 

hükümet müdahalesini destekler. 

• Ekonomik liberaller genellikle, düşük vergiler, azaltılmış hükümet harcamaları ve en aza 

indirilmiş hükümet borçları gibi önlemler yoluyla kısıtlı bir maliye politikasını ve 

bütçelerin dengelenmesini savunan bir siyasi ve ekonomik felsefeye bağlı kalırlar. 

 

420. AFAD nedir? 

 AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı demektir. Yaklaşık 12 yıldır hizmet veren 

kuruluş, deprem, sel, heyelan ve çığ felaketlerinde riski azaltmaya yönelik projeler 

geliştiriyor Kurumun bünyesindeki ekipler, teknolojik ve endüstriyel kazalara da anında 

müdahale etmektedir. Afet yönetim sistemi ve zihinsel dönüşüm de kurumun faaliyetleri 

arasında yer almaktadır.  
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421. Anadolu’da Türk siyasi birliği ne zaman sağlandı? 

1515 yılında İran seferi sonrası Yavuz Sultan Selim, Dulkadiroğulları'nı Turnadağ Savaşı 

ile tarih sahnesinden kaldırmıştır. Bu mücadelenin sonucunda Anadolu Türk Siyasi 

Birliği tamamen sağlanmıştır. 

422. Toplumsal duyarsızlık nedir? 

Duyarsızlık; bir insanın diğer insanların ve genel manada toplumun duygusal, fiziksel ve 

sosyal yaşantılarıyla ilgilenmemesidir. Halbuki insandan beklenen olaylara tepki vermesi 

ve duyarlılık göstermesidir. Toplumsal duyarsızlık ise toplumda yaşanan her türlü olaya 

tepkisiz kalınmasıdır. 

423. Türklerin kullandığı alfabeler hangileridir? 

Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabesi. 

424. Sosyal psikolojinin sosyal antropolojiden farkı nedir? 

Psikoloji bireysel düşünce sürecine odaklanırken, antropoloji daha toplumsal bir 

görüşü araştırır.  

425. Tanzimat fermanın özellikleri nelerdir? 

Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839'da 

Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından 

okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerifi, Gülhane Hatt-ı 

Hümâyûnu veya Tanzimât-ı Hayriye olarak da anılır. 

• Padişahın yetkileri ikinci kez kısıtlanmıştır. 

• Tüm Osmanlı tebaasına yönelik olup yönetim, eğitim, hukuk, askerî ve mali alanlara da 

yenilikler getirmiştir. 

• Padişah bu fermanla, kendi gücünün üzerinde bir kanun gücünün olduğunu kabul 

etmiştir (Hukukun üstünlüğü). 

• Vergi ödemek ve askerlik vatandaşlık görevi hâline getirilmiştir. 
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• Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. 

• ,Askerlikte ocak sistemi terk edilmiş ve askerlik herkes için zorunlu olmuştur. 

• Müsadere usulü hukuksal olarak kaldırılmıştır. Tanzimat Fermanı bir anayasa değildir. 

Anayasal döneme geçiş sürecini başlatmıştır. 

• Mevcut mahkemelerin işlerliğine son vermeden yerine yenilerinin açılmasına imkân 

tanıdığı için hukukta bir karmaşa yaşanmış ve köklü reformlar gerçekleşmemiştir. 

• Cizye ve haraç, eşit vergilendirme usulüne aykırı olduğu için bunlara son verilmiştir. 

 

426. Soruşturma ve kovuşturmayı kim yapar? 

Soruşturma evresini savcılık, kovuşturma evresini ise ceza mahkemeleri tarafından 

yürütülür. 

427. Topluma karşı işlenen 5 suç sayınız. 

• Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma,  

• İşaret ve engel koymama,  

• Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,  

• Çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi,  

• Gürültüye neden olma,  

• Parada sahtecilik,  

• Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit  

 

428. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) hakkında bilgi veriniz. 

Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millî güvenlik siyasetinin tayini, 

tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eş güdümün 

sağlanması konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirmekle görevlidir. Olağanüstü 

hâller dışında iki ayda bir cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. 
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429. Aşırı itaat etmek ile itaatsizlik hakkında ne düşünüyorsunuz?  

Her şeyin aşırısının zarar olduğunu büyüklerimiz bizlere öğüt olarak söylemişti. Aşırı 

itaat ve itaatsizlik kişileri yanlışa sürükler. Üstümüzün kanunsuz vermiş olduğu emiri 

uygulamak bizi suça ortak eder. İtaatsizlik ise hiyerarşik düzende bozulmalara sebep olarak 

verilen emirin veya görevin başarısız olması ile sonuçlanır. 

430. Toplumsal cinsiyet nedir? Biyolojik cinsiyet nedir? 

Toplumsal cinsiyet kavramı kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal ve kültürel olarak 

inşa edilmiş farklılıkları ifade eder. Toplumun kültürüne norm ve değerlerine göre 

toplumsal cinsiyet ve rol davranışları öğrenilir ve pekiştirilir. Böylece toplumda kadın ve 

erkeğe farklı toplumsal sorumluluk yüklenir. 

Biyolojik cinsiyet, bireyin üreme sistemi anatomisiyle ikincil cinsiyet özelliklerini 

ifade ederken; toplumsal cinsiyet, kişinin biyolojik cinsiyetine bağlı olarak toplumsal 

rollerini (cinsiyet rolü) veya kişinin iç farkındalığına (cinsiyet kimliği) bağlı olarak kendi 

cinsiyetini tanımlamasını ifade eder. 

431. Katma değeri yüksek ürünler nelerdir? Örnek vererek açıklayınız. 

Bu sorunun cevabı kısaca şöyledir: Hangi ürünün üretimi üretimde kullanılan ilk 

maddenin elde edilmesinden, ürünü son kullanan kullanıcının eline geçinceye kadar daha 

çok sayıda ve daha yüksek ücretli insana iş imkânı veriyorsa, o ürünün katma değeri 

yüksektir diyebiliriz. Çünkü katma değeri yüksek ürün üretmenin kilit noktası, iş gücüdür 

ve katma değeri yüksek ürünler üretmek, iş gücünün gerek niteliksel gerekse de refah 

seviyesi açısından gelişmesini sağlar. Katma değeri yüksek ürünlere örnek olarak; Savaş 

Uçakları, Savunma Sanayi Ürünleri, Havacılık Sanayi Ürünleri, Otomotiv Sanayi Ürünleri ve 

CNC Sanayi Ürünleri verilebilir. 

432. Türkiye’nin en yüksek bölgesi hangisidir? 

Doğu Anadolu Bölgesi 
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433. “En büyük erdem fazilettir.” sözünü açıklayınız. 

Erdem veya fazilet, Ahlaki olarak doğru olan şeyi yapıp yanlış olanı yapmamaktır. 

Erdem kavramı, felsefe tarihinin başlangıcından beri yer alır. "İnsanın ve yaşamın anlamı 

nedir?" sorusuna verilen felsefi cevap başlangıçta "erdemli olmak" olarak belirtilmiştir. 

Örneğin mutluluk yaşamın temel amacıdır ve mutluluğa ulaşmanın yolu erdemli olmaktan 

geçer. Bu düşünceye göre erdemli olmaksa ancak bilgi sahibi olmakla mümkündür. Ayrıca 

erdemli olmak bilgi sahibi olmak demektir. 

434. Bilinç nedir? 

İnsanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi. 

435. “Ölüm en büyük öğüt vericidir.” atasözünü açıklayınız. 

Başka insanların ölümü ve kendi ölümümüz üzerine düşünmek kadar öğretici bir 

faaliyet tanımıyorum. Ölüm en iyi öğretmendir. Hepimize en büyük dersi o verecek. Hayat 

denen ödevin hangi noktada tamamlanmış olduğuna o karar verir. Noktayı o koyar. O 

konuştuktan sonra bize düşen susmaktır. Son sözü her zaman o söyler. Hatta en büyük 

hakikatleri tek kelime etmeden bile öğretebilir.   

 


