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29. DÖNEM POMEM ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI 

21.01.2023 

1. 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. 

2. 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 

3. Terörizmin motivasyon kaynakları nelerdir? 

• Sadakat/bağlılık,  

• Ekonomik teşvikler  

• Baskı 

• Dini faktörler 

• İntikam duygusu 

• İdeolojik düşünceler 
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• Sosyo-ekonomik koşullar 

• Toplumsal dışlanma 

• Algılanan adaletsizlik ve zulüm duygusu 

• Macera arayışı 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
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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 

yerine getirerek afet/acil durumdan etkilenenlere psikososyal destek hizmeti vermesi ve 

takip etmesi ile devam eder. 

7. 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. 

8. 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. 

 

9. 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 
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müdahale etmektedir. Afet yönetim sistemi ve zihinsel dönüşüm de kurumun faaliyetleri 

arasında yer almaktadır.  

10. 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. 

11. 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. 

12. Türklerin kullandığı alfabeler hangileridir? 

Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabesi. 

13. Sosyal psikolojinin sosyal antropolojiden farkı nedir? 

Psikoloji bireysel düşünce sürecine odaklanırken, antropoloji daha toplumsal bir 

görüşü araştırır.  

14. 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. 
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• Padişah bu fermanla, kendi gücünün üzerinde bir kanun gücünün olduğunu kabul 

etmiştir (Hukukun üstünlüğü). 

• Vergi ödemek ve askerlik vatandaşlık görevi hâline getirilmiştir. 

• 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. 

 

15. Soruşturma ve kovuşturmayı kim yapar? 

Soruşturma evresini savcılık, kovuşturma evresini ise ceza mahkemeleri tarafından 

yürütülür. 

16. 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  

 

17. 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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18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Türkiye’nin en yüksek bölgesi hangisidir? 

Doğu Anadolu Bölgesi 
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22. “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. 

23. Bilinç nedir? 

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

24. “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.   

. 

 


