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29. DÖNEM POMEM ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI 

24.01.2023 

1. Çalışma hayatında lideri tanımlayın? 

“Lider, gidilecek yolu bilen, o yola korkusuzca girebilen ve arkasındakilere yol gösteren 

kişidir.” 

• Görev tanımlarından bağımsız olarak liderler çalışanlarının başarı ya da başarısızlığında 

da kritik bir role sahip olurlar. 

• Başarılı liderler çoğu zaman ileri görüşlü insanlar arasından çıkar ve lider ruhlu kimseler 

sahip oldukları fütüristik vizyon sayesinde akıllarından geçen her türden fikri gerçek 

birer başarı hikayesine dönüştürebilirler. 

• Bir lideri lider yapan güçlü karakter özellikleridir. Bu nedenle bugünkü yazımızda güçlü 

ve başarılı liderleri tanımlayan en önemli liderlik özelliklerine değineceğiz. 

 

2. Felsefe ve din arasındaki ilişki nedir? 

Felsefenin amacı, insanların inançlarını tahkik etmek olduğundan, din felsefesinin de 

işi dini inançları felsefi açıdan tahkik etmek ve böylece onların “anlamlı, doğru, muhtemel 

veya makul” olup olmadıklarını ortaya koymaktır. 

Din felsefesi, dinlerin inanç kavramlarını tutarlılık, bütünsellik ve kapsayıcılık 

yönlerinden felsefi açıdan incelenmesidir. Din ile felsefenin uzlaşmasının hususlarının 

başında, her ikisinin de insanın iç dünyasını ve dış dünyasını düzenlemeleri, insan 

yaşamına bir anlam kazandırmayı amaçlamaları yatar. 

3. Semavi dinler hangileridir? 

İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık. 
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4. Pragmatizm nedir?  

Pragmatizm, tüm eylem ve bilgilerin sağladığı fayda açısından değerlendirilmesi 

gerektiğini öne süren felsefi akımdır. Uygulamacılık ve faydacılık adıyla da bilinir. 

Metafiziği ve idealizmi reddettiği için materyalizm ile doğrudan ilintilidir. 

5. S.S.C.B’nin son başbakanı kimdir? 

İvan Silayev 

6. Ceza fişi nedir? 

• Kesinleşen kararların türü ve miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlemek üzere 

düzenlenen ve adli sicile sevk edilen evrak. 

• Türk mahkemelerince verilerek kesinleşen, disiplin cezaları, sırf askerî suçlar ve tazyik 

hapsi ile idarî para cezası dışında kalan ceza mahkûmiyetleri, fer'i cezalar ve güvenlik 

tedbirlerinin adlî sicile bildirimi için düzenlenecek fiş. 

 

7. Olay yeri güvenliği neden önemlidir? 

Olay yeri güvenliğinin sağlanması; olayın büyüklüğüne bağlı olarak olay yerinde 

hadiseden sonra güvenliğin sağlanması birinci görevdir. Güvenliğin sağlanamadığı yerde 

ilk yardımın, arama kurtarmanın, beslenme yardımının sağlanması zorlaşır. 

8. Kapitilasyonlar nedir? Kapitilasyonlar ne zaman kaldırılmıştır? 

Kapitülasyon, bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi 

ve sosyal ayrıcalıklara denir. Kapitülasyon kelimesinin kökeninde Latince caput (baş) 

sözcüğü vardır. Geniş anlamıyla kapitülasyon baş eğmek, teslim anlaşması yapmak 

anlamlarını taşır. 

Osmanlı Devleti neden kapitülasyon vermiştir? 

• Siyasi sebeplerden dolayı yabancı devletlere kapitülasyonların verilmesinin 

nedeni, Osmanlı Devleti'nin kendi güvenlik ve çıkarlarını korumak için verilmesidir. 
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Osmanlı Devleti, kapitülasyonlar vererek batılı devletleri birbirlerine karşı kışkırtmak ve 

batıdan gelebilecek saldırıları önlemeyi amaçlamıştır.  Bu manada genel ve uluslararası 

bir mahiyete sahip ilk kapitülasyon 1535 yılında Fransızlara verilmiştir.  

• Kapitülasyonların kaldırılması Lozan Antlaşması'yla olmuştur. (24 Temmuz 1923) 

 

9. Hukuk kuralları toplumun hangi ihtiyacını karşılar? 

Hukuk kuralları toplum içerisinde düzeni ve barışı sağlar. -Hukuk düzeni olmayan 

toplumlar karmaşık, düzensiz olur. -Hukuk toplumda uzlaşmayı ve anlaşmayı sağlar. -

Toplumda güvenliği sağlar ve kişilerin birbirlerine zarar vermesi durumunda kişi haklarını 

korur. 

10. Kamu kurumu özelliği taşıyan meslek kuruluşlarından 3 tanesini örnek 

veriniz? 

• Ziraat odası,  

• Esnaf ve sanatkârlar odası, 

• Ticaret odası, 

• Sanayi odası, 

• Eczacılar odası, 

• Diş Hekimleri Odası, 

 

11. Klasik başkanlık sistemi ve özellikleri nelerdir? 

Başkanlık sistemi, kuvvetler ayrılığının uygulandığı sistemlerde hükümet başkanının 

yasama organından ayrı bir yürütme organına liderlik ettiği bir yönetim şeklidir. Hükümet 

başkanı çoğu ülkede aynı zamanda devlet başkanıdır. Yasama, yürütme ve yargı ilkeleri 

arasında katı bir ayrılık olur. 
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12. Malazgirt Savaşı kimler arasında yapıldı? Önemi nedir? 

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen 

arasında gerçekleşen muharebedir. 

Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu kapıları Türklere açıldı. Bizans büyük bir bozguna 

uğratıldı. Anadolu topraklarında büyük beylikler kuruldu. Anadolu'da Türk devletlerinin 

temelleri atıldı 

13. “Eşikte duranı kapı çarpar ne demektir.” atasözünü açıklayınız. 

Sonuçlarını bildiğiniz halde o işi yaparsanız sonucuna katlanırsınız. 

14. Biyolojik silah nedir? 

Biyolojik silah, ölümcül veya basitçe etkisiz hale getirilebilen hastalıkların yayılmasıyla 

orduları veya düşman popülasyonlarını zayıflatmak amacıyla organizmaları kullanan bir 

silahtır. Rahatsızlık potansiyeli, kitle imha silahları olarak sınıflandırılmış olmalarıdır. 

15. Mevzuat kelimesi neyi çağrıştırıyor? 

 Bir devlette yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik bütünü. 

16. Medeniyet nedir? 

Medeniyet, bir toplumun tüm unsurlarını yani, maddi manevi varlıklarını, 

düşüncelerini, bilimini, sanatını, teknolojisini, canlı türlerini ve ürünlerini kapsayan çok 

geniş bir ifadedir. 

17. Sabır nedir? Polislikte neden önemlidir? 

Sabır, ya da dayanç, zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur. 

Polislik, fazlasıyla sabır gerektiren bir meslektir. Polislikte dayanıklı olma, bir durum 

karşısında sakinliğini kaybetmeden bekleyebilme mesleğin en önemli özelliklerinden 
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birisidir. Sabırlı insan uzun süreli gecikmelere ve tahriklere rağmen moralini bozmadan 

yoluna devam eder. 

18. Orantılı güç nedir? 

Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini 

kullanırken, “kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya 

teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla 

ateş edebilir”, şeklinde tanımlanan güçtür. 

19. Etkili iletişimde bulunması gereken özellikler nelerdir? 

• Etkin ve iyi dinlemek 

• Anlatılmak istenileni net ifade etmek 

• Kalabalık kelimeler kullanmamak 

• Doğru beden dili kullanmak 

• Mimikleri doğru kullanmak 

• Yargılayıcı olmamak 

• Tutarlı olmak 

• Güven vermek 

• Söz kesmemek 

• Empati yapmak 

• Suçlayıcı tavırda dinlememek 

• Dikkatini vermek 

• Göz teması kurmak 

• Ses tonunu iyi ayarlamak 

• Sürekli uyarıda bulunmamak 

• Saygılı davranma 

• Doğru iletişim şeklini belirlemek 

• Yargılamamak 

• İlgili olmak 

• Empati yapabilmek 

• Anlatılacak durumu çarpıtmamak 
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20. Demokrasi ile yönetilen devletlerde polisin görevleri nelerdir? 

Polisin görevi, halkın huzurunu, asayişi ve düzeni sağlamak; kişisel temel hak ve 

özgürlükleri korumak; suçu önlemek ve suçluları yakalamak; suç korkusunu azaltmak ve 

halka yardım ve hizmet sunmaktır. 

21. Yasama nedir? Yasama devredilir mi? 

Yasama: Ülke yönetiminin en temel unsurlarındandır. Yasama, yasa yapıcı ve yasalarda 

değişiklik uygulayıcısı olarak tanımlanabilir. Bu yasa değişiklik ve yeniliklerinin belli 

kurallara göre yapılmasını sağlar. Genellikle devlet bünyesinde bulunan meclis ya da 

parlamentolar tarafından gerçekleştirilir. 

Yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesi: Kanun adı altında veya bu adı taşımasa bile 

kanuna eş değerde ya da kanun gücüne sahip hukuki işlemler yapma yetkisinin TBMM 

dışında başka bir organa veya makama devredilmemesidir. 

22. Bir hak nasıl kaybedilir? Örnek veriniz. 

Hakların kaybedilmesi ya hukukî olaylar ya hukukî işlemler ya da hukukî eylemler 

neticesinde olmaktadır. 

Hakkı sona erdiren başlıca olaylar; ölüm, eşyanın yok olması, mücbir sebep, kaza ve 

belli bir zamanın geçmesidir. Hakkı sona erdiren olaylardan en önemlisi ölümdür. Kişinin 

ölmesiyle kişilik de sona ereceğinden, ona bağlı olan haklar da sona ermektedir. Ancak, 

kişinin ölümüyle ona ait olan hakların bir kısmı mirasçılarına intikal eder. Sadece, kişiye 

bağlı olan haklar ölümle birlikte son bulur. Örneğin, velayet, vesayet hakkı ölümle birlikte 

sona erer. 

23. Ulusal (milli) güvenlik nedir açıklayınız. 

Ulus milletin, vatan topraklarının, deniz kıta sahanlığının, millî kurumlar, değerler ve 

çıkarların tüm askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik imkânlar kullanılarak iç ve dış 
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tehditlerden korunumunu ifade eden genel bir topyekûn savunma ve tehdit önleme 

kavramıdır.  

24. Fedakârlık nedir?  

Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için karşılık 

beklemeden kendi yararlarından vazgeçme. 

25. İnsan hakları neden evrenseldir?  

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm dünya devletleri tarafından ortak değerler 

olarak kabul edilen insan hakları ilkelerini yansıtmaktadır. Beyanname, tüm insanların 

hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu 

yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. 

26. İnsan hak ve hukukunun yanlış kullanılmasını örneklerle açıklayınız. 

10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen ve insan haklarının temel kaynaklarından olan İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi, insan hakları alanında imzalanan birçok uluslararası anlaşmaya 

yol açmıştır ve bu gelişmeyi takiben 4 Kasım 1950’de hakların güvence altına alınması 

amacıyla Avrupa Konseyi üyeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu 

sözleşme, durağan ve değişmez değildir; kabul edilen ek protokollerle güvence altına 

alınan hak ve özgürlükler artmaktadır, insan hakları ihlallerinin denetim mekanizması daha 

verimli kılınmaktadır. Sözleşmede düzenlenen ve Türkiye’nin taraf olduğu protokollerle 

korunan başlıca hak ve özgürlük konularından en çok ihlal edilen bazıları şunlardır; yaşama 

hakkı, işkence ve insanlık dışı, onur kırıcı muamele yasağı, kölelik, angarya ve zorla 

çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, suç ve cezalarda 

kanunilik ilkesi, özel hayatın ve aile hayatının korunması, vicdan ve din/inanç özgürlüğü, 

ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, basın ve kitle iletişim özgürlüğü, 

ayrımcılık yasağı, eğitim hakkı, serbest seçim hakkı ve mülkiyet hakkı. 
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27. “Ağır kazan geç kaynar.” atasözünü açıklayınız. 

Bu söz, hem eylemlerinde tez canlı olmayan tembel kişileri; hem de düşünme hızları 

bakımından yavaş olan kişileri betimlemektedir. Bir işe geç koyulan kişi, o işten sonuç 

alacak son kişi olacaktır. Aynı zamanda düşünme hızı bakımından yavaş olan kişiler de, bir 

meselenin idrakinde geride kalacaktır. 

28. İş ahlakı nedir? 

İş ahlakı dürüstlük, güven, saygı, yardımlaşma, adalet gibi temel değerlere dayanan 

ve iş ilişkilerinde kişilere yol gösteren temel ilkeler ve arzu edilen tutum ve davranışlar 

anlamında kullanılmaktadır.  

29. Diktatör nedir? 

Diktatör (Latince: dictator; emir veren, dikte ettiren), elinde mutlak ve sınırsız bir 

otoriteye sahip olan yöneticilere verilen tanımdır. 

30. Problem çözme becerisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Problem çözme becerisi, problem üzerine düşünebilme, ne ve nasıl yapılacağına karar 

verebilme, kaynakları kullanabilme ve bu yolla çözüme ulaşma becerisidir. Bir problemi 

çözebilmek için önce problemin ne olduğunun tanımlanması gerekir. Sonrasında 

probleme ve çözümüne ilişkin bilgilerin toplanması gerekir. Ardından uygun çözüm 

yolunun uygulamaya konulması ve sonucun değerlendirilmesi gerekir. 

Tüm bunları yapabilmek için bireyin birtakım becerilere sahip olması gerekmektedir. 

Bu becerilerden en önemlileri; eleştirel düşünebilme, planlama ve organize edebilme, 

planı gözden geçirme ve değerlendirmedir. 

 


