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ÖNSÖZ
Kıymetli Türk gençliği, sözlü mülakat kitabımız Ankara Parkur Spor Akademisi ailesi
tarafından, polis, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mülakatlarına hazırlanan adaylar için
yazılmıştır. Hazırlamış olduğumuz sözlü mülakat kitabı, Ankara Parkur Spor Akademisinin
Türk gençliğine armağanıdır.
Kitabımızın içeriği, 2021 Ocak ayına kadar olan siyasi, askeri, sağlık, teknoloji, spor,
edebiyat, kültür ve sanat alanlarında yaşanan güncel olaylar; mülakatlarda çıkabilecek sorular
ile bu zamana kadarki polis, jandarma ve TSK alımlarında çıkmış sorulardan oluşmaktadır.
Ayrıca kitabımızda sözlü mülakat süreci, sözlü mülakat deneyim ve tavsiyeleri, kılık kıyafet,
hitabet ve beden dili hakkında bilgiler verilmiştir. Kitabımızın bir polis, jandarma ve asker
adayının sözlü mülakat sürecinde karşılaşacağı birçok soruya cevap vereceği kanaatindeyim.
Ancak sözlü mülakat sınavının bir müfredatı olmadığı için ciltler dolusu kitap yazmış olsak
da yine eksik kalacak bilgiler mevcut olacağı düşüncesindeyim.
Değerli arkadaşlar, kitabımızın ismi %50 Sözlü Mülakat. Neden bu ismi
koyduğumuzu az buçuk tahmin etmişsinizdir. Ben yine de hatırlatma yapayım: Polis
Akademisi sınav sonuçlarını değerlendirirken sözlü mülakat sınav sonucun %50’sini,
KPSS’nin %25’ini, fiziki yeterlilik sınavının %25’ini alır. Jandarma ve TSK alımlarında ise
sözlünün etkisi %40 olarak belirlenmiştir. Tabii ki biz bu hesaplama oranlarına karşıyız.
Ankara Parkur Spor Akademisi ailesi olarak, sözlü mülakatın %50 etkili olduğu bir sınav
sisteminin sağlıklı olmadığı düşüncesindeyiz. Özellikle Polis Akademisi öğrenci alımlarında,
mülakat sonuçları değerlendirilirken uygulanan katsayı oranları değiştirilmeli ve en önemlisi
sözlü mülakat süreci video kayıt altına alınmalıdır. Herkesin eşit şartlarda, eşit bir
değerlendirme sürecinden geçmesi devlet büyüklerimizden isteğimizdir.
Kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, kitabımızın hazırlanması, pandemi ve buna
bağlı yasakların olduğu döneme denk geldiği için,

organize olmakta zorluklar yaşadık.

Pandemi ve yasaklara ek olarak, benim, antrenörlerimin ve öğrencilerimin yoğun antrenman
programları, kitabımızın hazırlanma sürecini yavaşlattı. Bu sebeplerden dolayı kitabımızın
içeriğinde gözden kaçan hatalar olmuş ise hoş görmenizi ve bizlere geri dönüş yapmanızı
isterim. Bu sayede kitabımızı her dönem daha da geliştirir, günceller ve eksiksiz bir hale
beraber getirmiş oluruz.
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Son olarak, kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen polis, jandarma ve asker
adaylarına, çıkmış soruları ve tecrübelerini bizlere aktaran Türk Polis Teşkilatında yer alan
arkadaşlarımıza, Ankara Parkur kurucularından Aşkın Dinçer’e, kitabın kapağının
hazırlanmasında

sevgili

antrenörümüz

Başak

Arı

ve

öğrencimiz

Gülcan

Öksüz

Hanımefendilere; organizasyondaki antrenörlerimiz Muhammed Raşit Dinçer, Anıl Çeşmeli,
Alperen Kocaer, Hakan Denemeç, Samet Vazvaz ve Enes Eker Beyefendilere;

dizgide

gecesini gündüzüne katan öğrencilerimiz Özlem Kırat ve Başak Bozkır Hanımefendilere;
soruların taranması ve kitap içeriğinin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimiz Metehan
Şahin, Uğur Atmaca ve Muhammed Başpınar Beyefendiler ile; Merve Kurucu, Nazlı Can
Babayiğit, Tuğçe Köksoy, Derya Avşar, Beliz Demirci, Zeynep Yıldız, Gül Güvenç, Funda
Ölmez, Ela Aktaş, Zeynep Güzgün, Esra Arslan, Betül İpek Dut, Fatma Ekinci, Ceyda Işık,
Esra Arslan, Büşra Alkan, Büşra Refiye Çakar, Rabia Çelik, Büşra Muhcu, Hazel Çınar,
Nilay Çalışkan ve Hatice Önel Hanımefendilere teşekkürü borç bilirim.
Bu kitabın yazarı sizlersiniz. Bu yüzden şimdi ve daima ücretsiz olacaktır.
Saygılarımla.
ALİ ÇÖŞGE
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GİRİŞ
Kıymetli Türk gençliği, devletimizin kolluk kuvvetleri her yıl düzenli olarak personel
alımı yapmaktadır. Bu alımlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde gerçekleşmektedir. Her yıl on binlerce
vatan evladı, polis, astsubay ve subay olmak, milletimiz gözünde kutsal olan üniformaları
giymek için büyük bir yarış içine girmektedir. Bu yarışta adaylar sırasıyla, ön sağlık, fiziki
yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarından geçer. Sözlü mülakatta başarılı olan adaylar puan
sıralamasına göre asil ve yedek diye ayrılır. Genel sağlık ve güvenlik soruşturmasında sorun
yaşamayan adaylar, üniforma giymeye hak kazanır. Genel hatlarıyla özetlemiş olduğumuz bu
sürecin son aşaması olan sözlü mülakat süreci; Polis Akademisi, Jandarma ve TSK
alımlarında genel hatlarıyla aynıdır. Bu alımlarda başvuru sayısı bakımından aslan payı
POMEM’e ait olduğu için anlatımlarımız, Polis Akademisi sözlü mülakat sınavına yönelik
olacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak personel alımları ve eğitimleri Polis
Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Mezuniyet, yaş ve sınav puanına (YKS, Ön
Lisans-Lisans KPSS) göre yapılan alımlarda adaylar; Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO),
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) tarafından
gerçekleştirilir. Gerçekleşecek olan öğrenci alımlarında adaylar belirli aşamalardan geçer. Bu
aşamalar; ön sağlık, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakattır. Adayların sözlü mülakat
sınavına girebilmesi için sırasıyla ön sağlık ve fiziki yeterlilik sınavını geçmesi gerekir.
Değerli arkadaşlar, 27. Dönem POMEM kapsamında gerçekleştirilecek olan 5 bin 440
erkek, 960 kadın lisans mezunu ile bin 360 erkek, 240 kadın ön lisans mezunu polis alımı için
başvurularımızı gerçekleştirdik. Polis Akademisi, 27. Dönem POMEM mülakatlarına 15
Şubat 2021 tarihinde ön sağlık kontrolü ile başlayacağını duyurdu. Akademi, pandemi
sebebiyle geçmiş POMEM mülakat süreçlerinden farklı olarak, aşama aşama ilerleyecek.
(Geçmiş POMEM alımlarında ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik parkuru aynı gün
yapılırdı.) 15 Şubat’ta başlayacak ön sağlık kontrol aşamasını geçen adaylar, ileri bir tarihte
fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sınavına girecek. Fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat
sınavlarının ne zaman gerçekleşeceği ve aynı günde mi yoksa farklı günlerde mi olacağı
henüz netlik kazanmadı.
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Polis Akademisi mülakatlarının son ve en önemli aşaması olan sözlü mülakat, sınav
sonuçlarınız hesaplanırken en yüksek katsayı oranına sahip kısmı oluşturmaktadır. Sınav
sonuç listesi belirlenirken adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın
KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının
%50’sinin toplamıdır. Biraz daha anlaşılır düzeyde yazacak olursak, KPSS ve fiziki yeterlilik
puanlarınız alt sınırda olsa bile sözlü mülakattan tam puan almanız sizi binlerce adayın önüne
geçirecek ve çok yüksek ihtimalle de sınav sonuç belgenizde “Asil Olarak Kazandı” yazısını
görmenizle sonuçlanacaktır.
Sözlü mülakat sınavı, bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Komisyon, Polis
Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenir. Adayların muhatap olacağı yetkililer, emniyet
müdürleri ve mülki idare amirleridir. Ayrıca her komisyonda görevli bir de psikolog vardır.
Mülakat komisyonu, polis adayını belirli kriterlere göre değerlendirir. Bu kriterler
Polis Akademisi POMEM başvuru kılavuzunda belirtilmiştir. Kılavuza göre; fiziki yeterlilik
sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi
tutulur. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve
sunum yapması için süre verilir. Adaya komisyon tarafından sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kriter göz önünde bulundurulur ve her bir kriter yirmi puan
olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayın, mülakat sınavında
başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
En az yetmiş puan alan aday geçer not alır ve değerlendirmeye tâbi tutulur. Sınav
sonuç listesi belirlenirken adayların tamamının, KPSS, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü
mülakat ortalaması hesaplanır. (%25 KPSS, %25 Fiziki yeterlilik, %50 Sözlü mülakat) Başarı
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sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı,
fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük
olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan
sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dış kaynaktan
yapmış

olduğu

alımlarda

sözlü

mülakat

aşaması

aynıdır

ama

sözlünün

puan

değerlendirmesinde olan etkisi %30 olarak belirlenmiştir.
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ALİ ÇÖŞGE’DEN TAVSİYELER
Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, sözlü mülakat sınavı birçoğunuzun
heyecanlandığı ve çekindiği bir aşama. Sözlü mülakat sınavına aylar öncesinden hazırlanan,
üniversiteye veya KPSS’ye hazırlanır gibi aynı ciddiyetle çalışan arkadaşları görüyoruz.
İnşallah bu çalışmaların karşılığını alıp hedef ve hayallerinize kavuşursunuz.
Biliyorum, sözlü mülakat sınavına girmek, bunu düşünmek bile heyecanlanmamıza
yetecek kadar gözümüzde büyümekte. “Heyecanlanmıyorum” diyen de yalan söyler, bu kadar
eminim. Yıllardan beri onlarca sözlü mülakat semineri vermiş birisi olarak; bizlerin saatlerce
anlattığı, sizlerin aylarca çalıştığınız sözlü mülakat sınavı, sadece birkaç dakikayı geçmeyecek
bir aşama, bir deneyim. Bu deneyimi yaşayan ve polis olan binlerce öğrencimiz de sözlüde
başarılı olamayıp bir sonraki döneme hazırlanan binlerce öğrencimiz de oldu ve hâlâ
hazırlanan öğrencilerimiz var. Kısacası, sözlü mülakat deneyimine sahip çok sayıda adayla
konuşuyorum. Komisyon tarafından terslenip polis olanlara da; aferin, helal olsun, ailene
selam söyle, boyun da çok uzunmuş senden de iyi koruma olur vs. denilip başarısız olanlara
da şahit oldum.
Deneyimlerime göre, mülakatlara giren adayların komisyon karşısında durma süreleri
genellikle birkaç dakikayı geçmez. Bu birkaç dakikada, hiçbir komisyon veya dünya üzerinde
var olan hiçbir teknoloji, sizleri bu kadar kısa bir sürede analiz edip “Bu kişiden polis olur”
veya “Olamaz” diyemez. Bu sebepten ötürü, bu birkaç dakikada komisyonun bizden
beklentilerini iyi bilmeli ve bizden ne istiyorsa onlara onu vermeliyiz.
Peki, sözlü mülakatta dikkat etmemiz gereken önemli noktalar neler? Anlatmaya
başlayalım.
Komisyon karşısına çıkarken en fazla dikkat etmeniz gereken husus, kılık ve
kıyafettir. Üzerine basa basa tekrar ediyorum, hatta büyük harflerle ve kalın puntoyla bir
başlık atıyorum.
KILIK-KIYAFET
Hayatınızın en önemli iş görüşmesine gidiyorsunuz. Nasıl giyinirdiniz? Saçınız,
sakalınız nasıl olurdu?
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Şahsım adına cevaplayacak olursam: Saç, sakal tıraşımı olmuş, takım elbisemi giymiş
bir şekilde komisyon karşısına çıkardım. Takım elbisem klasik ve siyah, kravat ve ayakkabı
tercihim de siyahtan yana olurdu. Saat dışında aksesuar kullanmaz, mendil ve rozet takmaz
ve abartıdan kaçınırdım. Siyah takım elbisem yoksa lacivert takım tercih ederdim. Kesinlikle
kısa paçalı takım tercih etmezdim. Ayakkabım ise klasik ayakkabı olurdu. Parlak ayakkabıdan
uzak dururdum.
Yukarıda kendimden bahsettim. Tabii ki bu şekilde gitmek zorunda değilsiniz. Ama
bu şekilde olursa iyi olur, güzel olur. “Gri renk takımım var hocam, giyebilir miyim?” Tabii
ki giyebilirsiniz ama tercihiniz koyu renkler olmalı. “Hocam takım elbise giymek şart mı?”
Olursa iyi olur. Ama imkânınız yoksa koyu renkler tercih etmeli; siyah pantolon, beyaz
gömlek giymelisiniz.
Kadın adaylara gelirsek, kadınlarda ilk tercihimiz takım elbise olmalıdır. Koyu renkler
tercih edilmelidir. Klasik ayakkabı tercih edilmelidir. Buraya dikkat! Topuklu ayakkabı
giymiyorsunuz! Saçlar toplanmalı ve olabildiğince az makyaj yapılmalıdır. Şu soruyu duyar
gibiyim: “E hocam bakımsız mı gidelim?” Tabii ki bakımsız gitmeyeceksiniz ancak aykırı ve
dikkat çekici renklerden uzak durmalısınız. Kısacası sade ve şık. Takım elbiseye alternatif
olarak siyah pantolon, beyaz gömlek giyebilirsiniz.

Kılık kıyafetle alakalı örneklere

Instagram sayfamızdan (@ankarapomemparkur) ve Ankara Parkur YouTube kanalımızdan
ulaşabilirsiniz.
ÖRNEK SÖZLÜ MÜLAKAT DENEYİMİ
Kendini Tanıtma, Hitabet ve Beden Dili
“Kılık-kıyafet nasıl olmalı?” sorusunun cevabını verdiğime inanıyorum. Şimdi, Fırat
veren Eren isimli bir arkadaşımızın gözünden sözlü mülakat sürecini canlandıralım, hayalini
kuralım.
Mülakat günü geldi. Fırat, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’nda girmiş
olduğu POMEM fiziki yeterlilik parkurunu 95 puan alarak geçti. Neden 100 alamadım,
ağırlığı alırken dubayı devirmemeliydim diyerek kendine kızsa da girmiş olduğu 11.00
grubunun en iyisi oldu. Parkurdan sonra sıra sözlü mülakata geldi. Fırat takım elbisesini giydi.
Komisyonun karşısına çıkacağı zamanı heyecanla bekliyordu. Sonunda sıra Fırat’a geldi,
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kapıyı tıklattı. İçeri girdi ve durmasını istedikleri işaretli yere geldi. (Yerde çarpı işareti var.)
Baş selamını verdi ve komisyon üyeleri ile göz göze geldi.
Hayalimize ara verip burada biraz bilgi vermek istiyorum:
Sözlü mülakat sınavına hazırlanan ve çıkmış sorulara bakanlar bilirler. Onlarca farklı
alandan binlerce soru sorulmuş. Bir kişinin o kadar konuyu ve o kadar bilgiyi bilmesi
imkânsız. Ancak, binlerce farklı soru arasından herkese aynı sorulan bir soru var.
“Kendini tanıtır mısın?”
Mülakata giren adayların neredeyse tamamına bu soru sorulur. Bu sorunun cevabını
çok iyi vermemiz gerekecek.
Peki, kendimi nasıl tanıtırım?
Ad-soy ad, doğum tarihi, memleket, okuduğu üniversite, anne baba mesleği ve diğer
adaylardan ayırıcı ve üstün özellikleriniz varsa bunlardan bahsedebiliriz. Kendimizi tanıtırken
ayrıntı ve alakasız bilgilerden uzak durmalıyız. Sakin olmalı, tane tane, tok bir sesle ve
anlaşılır bir şekilde komisyon üyelerine hitaben konuşmalıyız ve onlarla göz göze gelmeliyiz.
Komisyona mutlaka “Efendim” diye hitap etmelisiniz. Biraz önce bahsettiğim bir konunun
altını özellikle çizmek istiyorum: Kendinizi diğer adaylardan farklı kılacak bir yeteneğiniz,
bir kabiliyetiniz varsa, komisyona özellikle bahsetmeniz gerekir. Bu konuda yaşamış olduğum
bir deneyimden örnek vermek istiyorum. 23. Dönem POMEM mülakatlarına hazırlamış
olduğum S.Y. isimli bir öğrencimin Türk İşaret dilini ileri seviyede bildiğini öğrendim. Bu
yeteneğini mutlaka kendini tanıtırken komisyona söylemesini istedim. S.Y. mülakat günü
komisyona Türk İşaret Dilini bildiğini söyledi. Hatta komisyon S.Y.’ye, çekmiş olduğu
soruyu işaret dili ile anlatmasını istedi, o da başarılı bir şekilde anlattı ve kazandı.
Bu bilgileri verdikten sonra hayalimize devam ediyoruz.
Fırat Baş selamını verdi ve komisyonla göz göze geldi.
Komisyon: Kendini tanıtır mısın?
Fırat: Merhaba efendim. Ben Fırat Yılmaz Çakıroğlu. 1 Ocak 1991 Konya/Akşehir
doğumluyum. İzmir'de ikamet ediyorum. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
mezunuyum. Annem öğretmen, babam emekli.
www.ankaraparkur.com
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Fırat kendini tanıttıktan sonra komisyon, yan tarafındaki soruların bulunduğu
havuzdan bir soru çekmesini istedi.
Fırat yan tarafında bulunan soru havuzundan soruyu çekti. Fırat, önce soru numarasını
ardından da soruyu komisyona karşı sesli bir şekilde okudu.
Soru: 35 numaralı soru. Türkiye’de bulunan terör örgütlerini sayar mısın?
Fırat birkaç saniye düşündükten sonra; PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C.

Efendim

hatırladıklarım bu kadar dedi.
Komisyon: Peki Fırat, sana göre en tehlikeli örgüt hangisi, sebepleriyle açıklar mısın?
Fırat: Efendim, hepsi vatan millet düşmanı. PKK ve FETÖ bana göre en tehlikelileri. PKK
bebek katili, öğrenci katili, öğretmen katili efendim. Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden
binlerce masum cana kıydı. FETÖ ise efendim, devletimizin içine sızmış hiyerarşik yapıyı
bozmaya çalışan, özellikle bürokrasi ve güvenlik güçlerimizin içinde yapılanmış bir örgüt. 15
Temmuzda gerçek yüzünü gördük. Alçaklar, yüzlerce masumun canına kıydılar efendim.
Dedi ve bitirdi.
Komisyon: Tamam Fırat, verdiğin cevaplar için teşekkür ederiz. Çıkabilirsin.
Fırat: Teşekkür ederim efendim.
Dedi ve kapıya kadar gitti. Kapıya geldiğinde, çıkmadan önce komisyona doğru döndü, baş
selamını verdi ve çıktı.
Fırat’ın gözünden sizler için sözlü mülakat sürecini anlattık. Fırat’ın sözlü mülakat
sonucunu merak ediyorsunuzdur. Hemen söyleyelim: 85 puan.
Aynı saatlerde Eren Bülbül, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim
Merkezinde mülakatlara giriyordu. Eren, fiziki yeterlilik parkurunu derece ile bitirmişti: 37
saniye. Fiziki yeterlilik parkurunda komisyon üyeleri bile Eren’i alkışlamışlardı. Görevli polis
memuru, Eren’e saat 13.30’da sözlü mülakat sınavının yapılacağı yerde hazır olmasını
söyledi. Eren, takım elbisesini giydi: Koyu lacivert takım ve aynı renkte kravat. Eren, sözlü
mülakat sınav yeri önünde beklemeye başladı. Beşinci sıra onundu. Zaman geldi ve Eren içeri
girdi, beyaz bantla işaretlenmiş yere gelerek komisyona baş selamını verdi.
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Komisyon: Evet Eren, hoş geldin, seni tanıyalım.
Eren: Kendinden emin bir şekilde hoş bulduk efendim dedi. Komisyon üyeleri ile
göz temasını kurdu ve tok bir sesle, ben Eren Bülbül, 22 Nisan 1998 doğumluyum.
Memleketim Trabzon’un Maçka ilçesi efendim. Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Annem ev hanımı, babam 2016
yılında vefat etti. Geçimimizi tarım ve hayvancılıktan sağlıyoruz efendim.
Komisyon: Eren, parkur süren çok iyi, çalıştın mı evladım?
Eren: Evet efendim. Bizim memlekette çok fazla imkânımız yoktu ancak ben her
sabah çıkar koşardım. Son bir ay, Ankara’da üniversite arkadaşlarımın yanına geldim ve
hazırlanma fırsatım oldu.
Komisyon: Hadi bakalım Eren, yanında bulunan fanusta sorular var. Soru havuzundan
bir soru çek ve önce soru numarasını ardından soruyu sesli bir şekilde bize oku.
Eren: Tabii efendim. 110 numaralı soru. Toplumsal sermaye nedir?
Eren bir kez de içinden okudu. Soru, hiç beklemediği yerden gelmişti. Yutkundu ve
“Bilmiyorum efendim.” dedi.
Komisyon: Eren, biraz daha düşün bakalım.
Eren: Cevaplayamayacağım efendim.
Komisyon: Tamam Eren, çıkabilirsin.
Eren tam çıkacağı sırada, komisyonda görevli Trabzon Vali Yardımcısı Mehmet Bey
ona seslendi.
Mehmet Bey: Spor puanın çok iyi Eren. Sana bir şans daha vereceğiz. Türkiye’nin
koronavirüse karşı Çin’den aldığı aşının adı nedir?
Eren: CoronaVac efendim.
Komisyon: Peki Eren, korona aşısını bulan Türk bilim insanları kimlerdir?
Eren: Uğur Şahin ve Özlem Türeci efendim.
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Komisyon: Şimdi oldu Eren. Çıkabilirsin.
Eren, derin bir nefes aldı. Çalıştığı yerden gelmişti bu defa sorular. Kapıya doğru gitti.
Çıkmadan önce komisyona doğru baş selamını verdi. O sırada komisyon üyelerinden Trabzon
İl Emniyet Müdürü Metin Alper Bey seslendi:
“İYİ Kİ VARSIN EREN!”
Eren’in sözlü mülakat sürecini sizler için hikayeleştirdik. Eren, sözlüden 80 puan aldı
ve başarılı oldu.
Tam olarak buraya bir not düşmek istiyorum. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Eren
Bülbül… Onların isimlerini kullanırken çok zorlandım ve duygulandım. Fırat ve Eren, asla
unutulmayacak. Bu millet, nice Fıratlar ve Erenler yetiştirecek. Fırat ve Eren’in nezdinde tüm
şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum.
Sözlü mülakat değerlendirme sürecine geri dönelim. Tabii ki hepiniz Fırat ve Eren
kadar şanslı olamayabilirsiniz. Heyecanınıza yenik düşebilir, bildiğiniz bir sorunun cevabını
bile unutabilirsiniz. Böyle bir durumda komisyona, “Bu sorunun cevabını bilmiyorum
efendim, bana sormak istediğiniz başka bir soru var mı?” diyerek komisyonun size tekrar soru
sormasını ve bir şans daha vermesini isteyebilirsiniz.
Peki, sorulan soruyu bilemedik. Komisyon da bize ikinci bir şans vermedi. Polis
olabilir miyim? Tabii ki olabilirsiniz.
Bunu nerden mi biliyorum? Yüzlerce örneği ile karşılaştım.
Ayrıca şunu da ekleyelim, Polis Akademisi başvuru kılavuzunda yer alan mülakat
sınavı kısmında:
“Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve
sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
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ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter
yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından
başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.” diye yazar.
Yani bir aday soruyu bilmese bile diğer kriterleri yerine getirip 80 puan alarak başarılı
olabilir.
FİZİKİ YETERLİLİK VE KPSS PUANI AVANTAJ SAĞLAR MI?
Bu sorunun cevabını tecrübelerime dayanarak vermek istiyorum. Ankara Parkur, 18.
Dönem POMEM alımlarıyla birlikte çalışmalarına başladı. Binlerce öğrencimiz; polis, bekçi,
jandarma ve asker olarak görevlerine başladı. Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum:
Üniforma giyen öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun parkur puanı, Türkiye ortalamasının
üstünde oldu.
Sınav değerlendirme sürecinde KPSS ve fiziki yeterlilik katsayı oranları aynı. Peki
KPSS’nin etkisi yok mu hocam? Tabii ki var ve özellikle 10 katı aday çağırarak alım yapan
PAEM, Jandarma ve TSK alımlarında KPSS etkisi daha da belirginleşiyor. Kısacası, sınav
değerlendirme sürecinde ne kazar fazla puanınız varsa o kadar çok kazanma şansınız var.
Bu yazdıklarımı okurken, haklı olarak “Ya Hoca bırak Allah aşkına, benim KPSS’den
60 puan alıp spordan da zar zor geçen arkadaşım kazandı. Biz spordan 100 aldık da ne
oldu?” diyenlerin söylenişlerini duyar gibiyim. Haklısınız. Benim düşüncem de aynı şekilde,
merak etmeyin. Hele ki değişen POMEM parkurunda tam puan alan adaylara, “Gel yarın işe
başla.” demeleri lazım. İnşallah böyle olur.
Bu başlık altında son olarak hatırlatmak isterim. Polis Akademisi alımları ve mülakat
sürecinde yaşanılan sorunlar ile alakalı, Bengütürk TV’de Cem Açıkgöz’ün sunduğu “Günün
Raporu” isimli programa iki defa konuk oldum. Çoğu insanın kısık sesle söyleyemediği
sorunları canlı yayında söyledim. Söylediklerimin altına yine imzamı atıyorum: Mülakatlara
giren her vatandaşımız, eşit şartlarda ve aynı koşullarda girmeli. Sözlü mülakatın, sınav
değerlendirme sürecinde %50 olan etkisi azaltılmalı. Sözlü mülakat, video kayıt altına
alınmalı. Artık referans ve torpil kelimelerini duymak istemiyoruz.
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MUTLAKA BİLMENİZ GEREKEN SORULAR
Sözlü mülakat sorularına cevap verip verememekten bahsediyorken burada bir
sınıflandırma yapmak istiyorum. Değerli polis adayları, hangi soruları bilip bilemeyeceğimiz
çok önemli. Kavram sorularını bilemeyebilirsiniz. Alanınız dışında olan farklı bilim dallarının
terimlerini bilemeyebilirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın geçmişini bilmezseniz,
kabineyi, ilklerimizi, bürokratları, anayasamızı, devletimizi ve milletimizi ilgilendiren önemli
olayları, iç ve dış politikamızı, tarihimizde yaşamış önemli şahsiyetleri, ülke ve dünya
gündemini bilmezseniz, işiniz zor arkadaşlar.
Örnek vermek gerekirse:
“Sosyal psikolojide norm nedir?”
Bu sorunun cevabını veremeyebilirsiniz arkadaşlar. Komisyon da anlayış gösterebilir,
ancak:
“TBMM Kaç yılında açıldı?”
Sorusuna cevap veremezseniz, geçmiş olsun. Umarım farkı anlatabilmişimdir.
Sözlü mülakat komisyonunun adaylardan beklentileri farklılık gösterebilir. Komisyon,
adaylara aynı samimiyetle yaklaşmayabilir. Komisyon üyeleri bazen adaya güler yüzle
yaklaşır, her şey dört dörtlük ilerler; bazen ise adayı tersler, adayın üzerine gider, onu köşeye
sıkıştırmaya çalışır. Komisyon, adayların gergin bir ortamda tepkisini ölçmeye de çalışabilir.
Komisyon, dikkatinizi ölçmeye yönelik sorular da sorabilir.
“Arkadaki duvarın rengi ne?”

Tabii bu sorudan sonra arkana dönersen,

yanarsın.
“İçeri giren kişinin üstünde ne vardı?”
“Kapının rengi ne?” vb. gibi. İçeri girdiğinizde dikkatli olun.
Bu arada, şu meşhur “Neden polis olmak istiyorsun?” sorusunu da cevaplayalım:
Ben komisyonun karşısında olsaydım:
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“Efendim, devletimiz biz üniversite mezunlarına polis olma hakkı tanıdı, benim de
şartlarım tuttu. KPSS’ye girdim ve yeterli puanı aldım, parkuru da başarıyla geçtim.
Devletimizin bizlere tanımış olduğu bu hakkı değerlendirmek, bir meslek sahibi olmak,
kendime ve aileme güzel bir gelecek kurmak ve en önemlisi; Türk Polis Teşkilatının bir
parçası olmak, bu şanlı üniformayı giymek için polis olmak istiyorum.” derdim. Bu sorunun
cevabı sizde saklı arkadaşlar. Herkes, kendi kişisel durumuna göre cevap vermeli. Bu soru
size yöneltildiğinde vatan, millet aşkı diye başlarsanız inandırıcılığınızı kaybedebilirsiniz.
Sonuçta vatanını, milletini sevmeyen birinin mülakatlarda işi ne? Kim bu kutsal mesleği
sadece maddiyat için yapar? Bu işin sonunda şehadet şerbetini içmek de var.
Komisyonun sizleri değerlendirirken esas aldığı kriterlerden birisi de beden dili. Bu
konuda çokça söylenti duyduğunuzu biliyorum. “Hiç kımıldama, hazır olda bekle, eller yanda
sabit” vs. uzar gider. Biz robot muyuz? Bu söylentiler abartıdan ibaret. Tabii ki biz de,
elleriniz kollarınız sürekli sağa sola oynasın demiyoruz. Komisyonla iletişim kurarken mimik
ve jestlerinizin makul düzeyde olması ve komisyon üyeleri ile anlatımda bulunacağınız süre
zarfında onlarla göz göze gelmeniz yeterli olacaktır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ
KURULUŞ: 23 Nisan 1920
CUMHURİYETİN/REJİMİN İLANI: 29 Ekim 1923
BAŞKENT: Ankara
HÜKÜMET: Üniter Başkanlık Sistemli Anayasal Cumhuriyet (Türk tipi Başkanlık Sistemi)
CUMHURBAŞKANI: R.T. ERDOĞAN
C.B. YARDIMCISI: Fuat OKTAY
MECLİS BAŞKANI: Mustafa ŞENTOP
YASAMA YETKİSİ: TBMM
YÜRÜTME YETKİSİ: Cumhurbaşkanı
YARGI YETKİSİ: Bağımsız ve tarafsız mahkemeler
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, Türkiye’de 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen
ve 9 Temmuz 2018 tarihi cumhurbaşkanlığı başlanan başkanlık tipi hükûmet sistemidir.
Bu sisteme geçişle beraber TBMM'nin yetkileri kısıtlanmış, cumhurbaşkanının yetkileri
artırılarak yürütme organının başı olmuştur.
Yeni sistemde Cumhurbaşkanı partili olabilir. 2007'de yapılan anayasa değişikliliğinden beri
cumhurbaşkanı halk oylamasıyla seçilmektedir, yeni sistemle birlikte bakanlar da meclis
dışından atanabilmektedir.
TBMM İDARİ TEŞKİLATI
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, doğrudan TBMM Başkanına ve Genel Sekretere
bağlı birimler ile Yasama ve Denetim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına;
İdari, Mali ve Teknik Hizmetlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına; Bilgi ve Bilişim
Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına bağlı birimlerden meydana gelir.
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HATIRLATMA !
GÜNCELLENMİŞ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

 Anayasa Mahkemesi: 15 Üye
 Milletvekili Seçilme Yaşı: 18
 Sıkıyönetim kaldırıldı.
 Kanun Hükmünde Kararname ( KHK) kaldırıldı.
 Kanun teklif etmeye milletvekili yetkilidir.
 TBMM denetim yollarından gensoru kaldırıldı.(Sadece yazılı olacak)
 Yönetmelik Çıkarabilenler:
 Cumhurbaşkanı
 Bakanlıklar
 Kamu Tüzel Kişileri

 Bütçe kanun teklifini mali yılbaşından en az 75 gün önce Cumhurbaşkanı TBMM' ye
sunar.

 2017 yılı değişikliği ile artık Jandarma Genel Komutanı Yüce Divanda yargılanamaz
ve MGK üyesi değildir.

 2017

değişikliği ile yargı yetkisi Bağımsız ve Tarafsız Mahkemelerce kullanılır
(Tarafsız ibaresi yeni eklendi)

 Cumhurbaşkanı

hastalık veya yurt dışı gezisinde iken yerine cumhurbaşkanı

yardımcısı bakar.

 MGK'nın

başkanı Cumhurbaşkanıdır.
Cumhurbaşkanı yardımcısı bakar.

Cumhurbaşkanı

olmadığında

yerine

 Milli

güvenliğin sağlanmasında ve TSK'yı yurt savunmasına hazırlanmasından
Cumhurbaşkanı sorumludur.

 Bakanlıkların

kurulması,
Kararnamesi ile olur.

kaldırılması

görev

ve

yetkileri

Cumhurbaşkanlığı

 Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerden dolayı yargı yolu açıktır.
 2017 değişikliğine göre yüksek mahkemeler:





Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Uyuşmazlık Mahkemesi

 2017 değişikliği ile anayasadan kaldırılan hükümler:







Görev sırasında güvenoyu
Bakanlar Kurulu
Tüzük
Gensoru
Sıkıyönetim
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
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TBMM’NİN GÖREVLERİ:



















Kanun koyma, değiştirme ya da kaldırma
Kamu Başdenetçisini seçme
TBMM Başkanını seçme
Savaş ve barışa karar verme
Anayasa mahkemesine 3 üye seçme
Para basımına karar verme
RTÜK üyelerini seçme
Meclis içtüzüğünü yapma, değiştirme
Sayıştay başkan ve üyelerini seçme
OHAL sürelerini uzatma
Milletler arası antlaşmaları uygun bulma
Genel ve özel affa karar verme
Milletvekili dokunulmazlığını kaldırma
Milletvekili düşürülme kararı verme
HSK 7 üye seçmek (2017)
Bütçe ve kesin hesap kanunlarını görüşmek
Erken genel seçime karar verme
TSK’nin yabancı ülkelere gönderilmesine karar vermek

TBMM’NİN ÇALIŞMA DÜZENİ:









TBMM çalışmalarını kendi yaptığı iç tüzüğe göre yürütür
TBMM toplantı yeter sayısı 200
Karar yeter sayısı en az 151
TBMM Her yıl 1 Ekimde kendiliğinden toplanır.
TBMM tatilde veya ara vermede iken, Cumhurbaşkanı doğrudan toplantıya çağırabilir.
Seçimlerin yenilenmesi: TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır (2017)
Seçim süresi dolmadan Cumhurbaşkanı ve TBMM’nin
seçimleri yenileme yetkisi mevcuttur.
TBMM’nin seçimleri yenilemesi: TBMM dilediği zaman erken seçim kararı
alabilir. Vazgeçebilir.
TBMM Erken seçim kararını en az 360 oyla alır
Alınan karar 48 saat içinde ilan edilir
Seçim tarihini TBMM belirler.
NOT: Cumhurbaşkanı dilediği zaman seçimleri yenileyebilir.
NOT: TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri yenilesi halinde 60. günü takip eden ilk
Pazar seçim yapılır.
NOT: TBMM seçimleri ile Cumhurbaşkanı seçimleri aynı gün yapılır (2017).
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MECLİS BAŞKANLIK DİVANI ÖZELLİKLERİ:
 TBMM Başkanı hiçbir oturumda oy kullanamaz
 Başkanlık divanına meclisteki siyasi parti grupları üyeleri oranında katılırlar
 Divan üyelerinin tümü milletvekili olmak zorunda
 Bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılır
 İlk seçilenlerin görev süresi 2 yıl ikinci seçilenler ise yasama döneminin sonuna kadar








görev yapar.
Başkanvekilleri yönettikleri oturumda oy kullanamaz
Meclis başkanı seçilen kişinin partisi ile ilişkisi kesilmez.
Meclis Başkanı seçimi en fazla 4 turlu yapılır.
1. Ve 2. Tur için 400 oy, 3. Tur 301 oy,
Tur en çok oyu alan iki aday yarışır en çok oyu alan aday seçilir
TBMM’nin toplanmasından itibaren 5 gün içerisinde Meclis başkanlık divanı
seçimlerinin tamamlanmış olması gerekir.
Meclis başkanlık divanı içtüzüğe göre 15 kişinin altında olamaz.

 Meclis Başkanlık divanında bulunanlar;

1 TBMM Başkanı
7 Kâtip üye
3 İdari amir
4 Başkanvekili

MECLİS BAŞKANININ GÖREVLERİ:






TBMM’yi temsil etmek
TBMM Genel kurulunda oturumları yönetmek
TBMM’nin idari kolluk hizmetlerini yürütmek
TBMM’yi doğrudan veya dolaylı olarak toplantıya çağırmak
Başkanlık Divanının gündemini hazırlamak

PARLEMENTO KARARLARI:





Meclisin kendi içinde kanun çıkarmadan yaptığı işlemlerdir.
Cumhurbaşkanı onayına gerek yok
Resmi gazetede yayımlanır.
Kural olarak Anayasa mahkemesine tabi değillerdir. Üç işlem istisna;
 Milletvekilliğin düşürülmesi
 Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
 TBMM İçtüzüğü
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 Parlamento kararı şeklindeki bazı işlemler: TBMM İçtüzüğü












Meclis Başkanı seçimi
RTÜK üye seçimi
Savaş, seferberlik ilanı
Tezkere ilanı
TBMM seçimlerinin yenilenmesi
Anayasa Mahkemesine üye seçimi
Kamu Baş denetçisi seçimi
Sayıştay ve Başkan üye seçimi
Milletvekilliğinin düşürülmesi
Yurtdışına asker gönderme
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması

TBMM’NİN BİLGİ EDİNME VE DENETLEME YOLLARI:






1. YAZILI SORU:
Cumhurbaşkanı yardımcısı ve
Bakanlardan bilgi istemidir.
1 milletvekili verebilir.
15 gün içinde cevaplandırılmak
zorunda.
Çokça kullanılan bir denetleme
yoludur.
NOT: 2017 Değişikliği ile sözlü
soru, Gensoru kaldırılmıştır.

2. MECLİS SORUŞTURMASI:








Bir bakan veya Cumhurbaşkanı
yardımcısının cezai sorumluluklarını
araştırılmasını sağlayan denetim
yoludur.
301 oy ile soruşturma açılması
istenilebilir.
Meclis önergeyi en geç bir ay içinde
görüşür soruşturmanın açılmasına
Karar verilebilmesi için 360 oy
gerekir.
Yüce divana sevk için 400 oy gerekir
15 kişilik bir komisyon eliyle yürütülür.

www.ankaraparkur.com
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edinmek amacıyla yapılan
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 Özel bir komisyon eliyle
inceleme yapılır.

4. GENEL
GÖRÜŞME:
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ilgilendiren bir konuda meclisin
görüşme yapmasıdır.
Cumhurbaşkanı, Siyasi parti
gurupları ve en az 20 milletvekili
bu talepte bulunabilir.
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BÜTÇE KANUNU:







Cumhurbaşkanı tarafından mali yılbaşından 75 gün önce TBMM’ye sunulur.
Mecliste 30 üyelik bir komisyon 55 gün görüşür.
Yıllık, geçici olarak çıkarılan tek kanun
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilemeyen tek kanun (bütçe ve kesin hesap
kanunu)
Yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapar
TBMM’ye uygunluk bildirimini Sayıştay sunar.

MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR:






Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi imzalar.
TBMM uygun bulur.
Cumhurbaşkanı onaylar.
Yargı yolu kapalıdır.
Süresi 1 yılı aşmayan, ekonomik ve ticari antlaşmalar, devlet maliyesine yük getirmeyen
antlaşmaların TBMM tarafından uygun bulunmasına gerek yoktur.

KANUNLA YAPILAN İŞLEMLER
 Yeni bir mahkemenin kurulması
 Yeni bir üniversitenin açılması
 Para basımına karar verme
 Suç ve cezalar
 Vergi
 Milletler arası antlaşmaları uygun bulma
 TBMM’nin Bakanlar kuruluna yetki vermesi
 Anaya değişikliği
 Bütçe kanunu
 İl, ilçe, Büyükşehir belediyesinin kurulması

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA YAPILAN İŞLEMLER:








Af Kanunu - 360 (3/5)
Cumhurbaşkanının vatana ihanetten yargılanması – 400 (2/3)
Anayasa değişikliğinin yapılması- 360
Milletvekilliğinin düşürülmesi – 301
Meclis Başkanı seçimi – 1.2.Tur 400 (2/3)
Meclis Soruşturmasında Bakanların yüce divana gönderilmesi – 400
Devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi – 301
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Kamu Baş denetçisi seçimi – 1.2. Tur. 400
Anayasa Mahkemesine üye seçimi -1. Tur 400 ikinci tur 301

Milletvekili sayıları:






TBMM Genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur.
1982 Anayasasının ilk hali – 400 Mvk.
1987 Değişikliği ile – 450 Mvk.
1995 Değişikliği ile – 550 Mvk. olmuştur.
2017 Değişikliği ile 600 Mvk. olmuştur

Oran ve Sayılar:








TBMM ÜYE TAM SAYISI --600
TBMM ÜYE TAM SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞU -1/3---------- 200
2/3-----------400
¼+1----------151
1/5----------120
3/5----------360
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1. YASAMA
Yasama yetkisi Türkiye Cumhuriyeti milleti adına TBMM’ye verilmiştir.
Yasama Dönemi: TBMM’nin 5 yıllık çalışma programı.
Yasama Yılı: TBMM’nin 1 yıllık çalışma programı.
Birleşim: TBMM’nin 1 günlük çalışma programı.
Oturum: Birleşim içinde aralara bölünmüş kısımlar.

YASAMA YETKİSİNİN ÖZELLİKLERİ:
Genellik İlkesi: TBMM’nin anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konuda dilediği ölçüde
düzenleme yapabilmesidir.
Yasamanın Asliliği (ilk elliliği) ilkesi: TBMM’nin doğrudan doğruya araya başka bir organ
girmeden düzenleme yapabilmesi.
Yasamanın Devredilmezliği İlkesi: Bu yetki TBMM’ye verilmiştir.
Yasamanın Sürekliliği İlkesi: TBMM’nin sahip olduğu yasama yetkisini kesintiye
uğramadan devam etmesidir.

YASAMA SORUMSUZLUĞU:




Milletvekilinin kullandığı oy, sarf ettiği söz ve eylemlerinden dolayı sorumlu
tutulmamasıdır.
Mutlaktır kaldırılamaz TBMM tarafından milletvekili olmayan bakanlar da
yararlanır.
Hukuki ve cezai davalara karşı korur tazminat davalarına karşı korumaz.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI:








TBMM üyelerinin seçimden önce işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı TBMM
Kararı olmadıkça tutulamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, sorguya çekilemez olmasını
ifade eder.
TBMM tarafından kaldırılabilir (151 oy).
Zamanaşımı işlemez.
Milletvekili olmayan bakanlar da istifade eder.
Sadece cezai koruma sağlar.
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve yargılanması milletvekili seçilmen önce
www.ankaraparkur.com
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başlanması kaydıyla anayasanın 14. Maddesindeki suçlar dokunulmazlığın
dışındadır.
Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin milletvekilliği devam eder.

NOT: TBMM üyelerinin ödenek yollukları kanun ile düzenlenir ayrıca TBMM üyeleri
ödenek ve yollukların 3 aylığını önceden alabilirler.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPILMASI:
1. ADIM: 200 (1/3) Milletvekilinin yazılı teklifi
2. ADIM: Anayasa değişiklik teklifleri TBMM Genel Kurulu’nda 2 kez görüşülür. İvedi
(acil) bir şekilde görüşülemez. Birinci ve ikinci görüşme arasında 48 saat serinleme süresi
vardır.
3. ADIM: Anayasa değişiklik teklifinin cumhurbaşkanı önüne gidebilmesi için en az 360
(3/5) oy gerekir. Gizli oylama şeklinde yapılır.
360 -400 Arasında Cumhurbaşkanı;
 15 gün içinde TBMM’ye geri gönderebilir. (Güçleştirici veto)
 Zorunlu Referandum

400(2/3) ve üzeri bir oyla Cumhurbaşkanı;
 TBMM’ye geri gönderebilir (Geciktirici veto).
 Onaylayabilir.
 İhtiyari Referandum.

NOT: Referandum kararı çıkarsa iki durumda da referandum 60 gün sonraki ilk Pazar
yapılır.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI İPTAL DAVASI:


Cumhurbaşkanı
 120 (1/5) Milletvekili
 10 gün içinde
 Anayasa Mahkemesine
 Şekil yönünden dava açabilirler
NOT: Anayasa değişikliklerine karşı esastan iptal davası açılamaz.
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2. YÜRÜTME
Türkiye Cumhuriyetinde yürütme yetkisi tek başlıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına
aittir. (2017)
NOT: 2017 Değişikliği ile yeni sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmuştur.

YÜRÜTMENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ:



Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Yönetmelik

NOT: 2017 değişikliği ile tüzük ve bakanlar kurulu kararnameleri (khk)
kaldırılmıştır.
NOT: Kanun, meclis içtüzüğü, Anayasa yürütmenin düzenleyici işlemleri arasında yer
almaz.

OLAĞANÜSTÜ HAL SEBEPLERİ:
 Doğal afet
 Salgın hastalık
 Ağır ekonomik bunalım
 Kamu düzeninin bozulması
 Savaş
 Savaşı gerektirecek bir durumun varlığı
 Ayaklanma
 Vatan ve Cumhuriyete karşı başkaldırma
 Şiddet olayları

NOT: 2017 Değişikliği ile sıkıyönetim anayasadan çıkarılmıştır.
OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN SÜRECİ:
 Cumhurbaşkanı ülkenin bir veya birkaç bölümünde veya tümünde, süresi 6 ayı

aşmamak üzere ilan edilir
 TBMM her defasında 4 ayı aşmamak üzere uzatabilir ya da kaldırabilir.
 Olağanüstü hal kararı resmi gazetede yayımlanır ve aynı gün TBMM onayına
sunulur.
 Savaş zamanlarında bu süre aranmaz.
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3. YARGI
Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir.
NOT: 2017 Değişikliği ile “Tarafsızlık” ibaresi eklenmiştir.
MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI:







Hâkimler görevlerinde bağımsız ve tarafsızlar
Hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir makam merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez
Görülmekte olan bir davayı etkilemek amacıyla TBMM’de yargı yetkisinin kullanılması
ile ilgili emir ve talimat veremez
Bütün devlet organları mahkeme kararlarına uymak zorunda
Mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

YÜKSEK MAHKEMELER:



Anayasa Mahkemesi (Anayasa Yargısı)
Danıştay (İdari Yargı)
Yargıtay (Adli Yargı)



Uyuşmazlık Mahkemesi (Uyuşmazlık Yargısı)



NOT: 2017 Anayasa değişikliği ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Askeri
Yargıtay kaldırılmıştır. Dolayısıyla yüksek mahkeme sayısı altıdan dörde düşmüştür.
NOT: Savaş dönemlerinde askeri mahkemeler kurulabilir.
NOT: Askeri Yargıtay’ın görevleri Yargıtay’a, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin
görevleri Danıştay’a devredilmiştir.
ANAYASA MAHKEMESİ:








Anayasa mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur.
Başkanı kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçilir tekrar seçilebilir.
Üyeler 12 yıl için seçilir tekrar seçilemezler.
15 üyesi bulunur yedek üye yok.
12 Üyeyi Cumhurbaşkanı 3 üyeyi TBMM seçer.
Anayasa mahkemesine üye olma yaşı 45.
Birinci sınıf hâkim ve savcılardan seçilenler ile serbest avukatlar ve üst kademe
yöneticiler arasından seçilenlerin en az 20 yıl fiili hizmet yapmış olmaları gerek
www.ankaraparkur.com
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Anayasa mahkemesi 1 genel kurul 2 bölüm halinde çalışır. Genel kurul başkan ve en az
10 kişi ile toplanır.
Bölümler Başkanvekili başkanlığında 4 üye ile toplanır.

NOT: Anayasa mahkemesi üyeleri bir suçtan kesin hüküm giyerse üyelikleri kendiliğinden
sona erer. Sağlık sebebiyle görevini yerine getiremeyeceği kesinleşirse üyelerin vereceği
salt çoğunluk kararı ile üyelikleri sona erer.



Anayasa Mahkemesine 3 üyeyi TBMM seçer.1 üye serbest avukatlar arasından 2 üyeyi
Sayıştay’dan.
12 üyeyi Cumhurbaşkanı seçer. Bu üyelerden 4 tanesini doğrudan seçer. (Üst kademe
yöneticileri, birinci sınıf hâkim ve savcılar, serbest avukatlar, Raportörlerden)

NOT: Cumhurbaşkanı Yargıtay’dan 3 üye Danıştay’dan 2 üye Yüksek Öğretim Kurulu’nun
kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dalında
görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği 3 üye seçer.
ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ:








Soyut norm (iptal) somut norm (itiraz) davalarına bakmak
Bireysel başvuruları karara bağlama (2010)
Yüce divan sıfatıyla yargılama yapma
Siyasi partilerin kapatılması, mali denetimlerinin yapılması ve hazineden yoksun bırakma
davalarına bakma
Milletvekili dokunulmazlığı ve düşürülme itirazlarını karara bağlama
Uyuşmazlık mahkemesi başkanı ve başkanvekilini seçmek
Kararlarını ise salt çoğunlukla alır.

NOT: Siyasi partilerin kapatılması, anayasa değişikliği iptali ve siyasi partileri hazine
yardımından yoksun bırakma kararlarını 2/3 ile karar alır.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ ÖZELLİKLERİ:
 Kararları kesindir.
 Kararları bağlayıcıdır.
 İptal kararları gerekçeli olur.
 İptal kararları geçmişe yürümez
 Resmi gazetede yayımlanır.
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YÜKSEK YARGI ORGANLARI


Anayasa Mahkemesi



Yargıtay



Danıştay



T.C Uyuşmazlık Mahkemesi



Hâkimler ve Savcılar Kurulu



Sayıştay



Yüksek Seçim Kurulu



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

ANAYASA MAHKEMESİNİN DENETİM YAPAMADIĞI İŞLEMLER:


Milletler arası antlaşmalar (Kapalı)



Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kapalı)



Parlamento kararları (Kapalı)



İnkılap Kanunları (Kapalı)

YÜCE DİVANDA YARGILANABİLENLER:
 Cumhurbaşkanı
 Cumhurbaşkanı yardımcısı (2017)
 Bakanlar
 Anayasa Mahkemesi üyeleri
 Danıştay üyeleri
 Yargıtay üyeleri
 Cumhuriyet Başsavcı vekili
 HSK Başkan ve üyeleri
 Sayıştay Başkan ve üyeleri
 Genelkurmay Başkanı
 TBMM Başkanı
 Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanları
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NOT: 2017’de yapılan değişiklikle Jandarma Genel Komutanı yüce divanda
yargılanabilecek olanlar arasından çıkarılmıştır.
NOT: Yüce divanda savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar.
Başkanlığını ise Anayasa Mahkemesi Başkanı yapar.
NOT: Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir (2010)
YARGITAY:
 Adli yargının en üst derece mahkemesidir.
 İlk ve son derece mahkemesi olarak görev yapar.
 Tüm üyelerini HSK seçer.
 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı 4 yıl için seçer.
 Yargıtay Başkanı Yargıtay Genel Kurulu tarafından 4 yıl için seçilir. Tekrar seçilebilir.
 12 hukuk 12 ceza dairesi olmak üzere 24 dava dairesinden oluşur.
 Üyeler 12 yıl için seçilir tekrar seçilemezler.
 2014 yılında yapılan değişiklik ile sulh ceza mahkemeleri kaldırılmış yerine sulh ceza

hâkimlikleri kurulmuştur.

Adli Mahkemeler:








Asliye ceza mahkemesi
Sulh hukuk mahkemesi
Asliye hukuk mahkemesi
Aile mahkemesi
Ticaret mahkemeleri
Ağır ceza mahkemeleri
İş mahkemesi

İdare Mahkemeleri:





Danıştay
Bölge idare mahkemesi
Vergi mahkemesi
İdare mahkemesi
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DANIŞTAY:
 İdare mahkemelerince verilen kararların son incele yeridir.
 İlk ve son derece mahkemesi olarak görev yapar.
 Üyelerin ¼ ‘ünü Cumhurbaşkanı, ¾ ‘ünü HSK seçer.
 Danıştay başkanını Danıştay genel kurulu kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçer.

Tekrar seçilebilir.
 Üyelerin görev süresi 12 yıldır. Tekrar seçilemezler.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ:


1945’te kurulmuş 1961 anayasasında yer almıştır.



Adli ve idare mahkemeler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözer.



Başkanı Anayasa mahkemesi tarafından kendi üyeleri arasından seçilir.



1 Başkan 6 asıl 6 yedek üyesi bulunur.



Üyeler Danıştay ve Yargıtay’dan seçilir.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU:
 Başkanı adalet bakanıdır.
 Kurulun doğal üyesi Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısıdır.
 Kurul Başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz.
 Yüksek mahkeme değildir.
 1961 Anayasasında Yüksek Hâkimler Kurulu adıyla kurulmuş, 1971 değişikli ile

Yüksek Savcılar Kurulu kurulmuş 1982 anayasası ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu adını
almıştır.
 2017 değişikliği ile HSK adını almıştır.
 13 üyeden oluşur. 7’sini TBMM 4’ünü Cumhurbaşkanı seçer (2017)
 İki daire haline çalışır (2017)
 Üyeler 4 yıl için seçilir. Tekrar seçilebilirler.
 Kurulun meslekten çıkarma cezalarına karşı yargı yolu açıktır. (2010)
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4. TC. DEVLETİ ANAYASASI

1982 ANAYASASI VE GENEL ESASLAR
1982 Anayasasına Giriş konusunun devam maddeleri şu şekildedir. 1982 Anayasasına Giriş
konusu daha sonra işleyeceğimiz birçok konunun temelini oluşturmaktadır.
1. MADDE; Devletin şekli
Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
2. MADDE; Cumhuriyetin nitelikleri
Türkiye cumhuriyeti toplum huzuru, adalet ve milli dayanışma için insan haklarına saygılı,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, sosyal ve laik hukuk devletidir.
a. Cumhuriyetçilik ilkesi
Devlet şekli olarak cumhuriyet, egemenliğin bir kişi veya zümreye değil tüm topluma ait
olmasıdır. Cumhuriyet yönetiminde seçim vardır, monarşide ise veraset sistemi geçerlidir.
Cumhuriyet vatandaşlık kavramına dayanırken monarşide uyrukluk tabiiyet durumu bulunur.
b. İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi
Yapılan değişiklikle 1982 Anayasasında insan haklarına saygılı olarak ifade edilmiştir.
c. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
Bu kavram 1982 anayasası içinde Atatürk milliyetçiliği olarak ifade edilmiştir. Atatürk
milliyetçiliği; akılcı, bilimsel, çağdaş, demokratik, toparlayıcı, birleştirici ve barışçı esasları
temel alır. Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve resmi dilin Türkçe olması bununla
ilgilidir.
d. Demokratik devlet
Demokrasi halkın iktidarı yani halkın bizzat kendi belirlediği temsilcilerle yönetilmesidir.
Genel oy, eşit oy, seçim serbestîsi, gizli oy, açık sayım ve döküm seçim temel ilkelerindendir.
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e. Laik devlet
Laiklik inanç ve düşünceleri nedeniyle kişileri herhangi bir ayırıma tabii tutulmadan, kamu
kurallarına uyduğu biçimde serbestçe ibadette bulunmalarıdır.
1924 Anayasasında yapılan 1937 değişikliği ile laiklik ilkesi anayasaya eklenmiştir. Bu
şekilde din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış ve din hizmetleri bir kamu hizmeti sayılmıştır.
f. Sosyal Devlet
Devletin sosyal barış ve adaleti sağlamak için sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesi
gerekli görülür. Devlet vergi adaleti, kamulaştırma, sosyal hak sağlama, ulusal geliri arttırma,
özelleştirme, eşitlik ve planlama gibi ilkeleri benimsemiştir.
g. Hukuk devleti
Devlet düzeni vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlamalıdır.
h. Başlangıç ilkeleri
 Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık
 Milliyetçili ve medeniyetçilik
 Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma
 Milli egemenlik
 Anayasa ve hukukun üstünlüğü
 Hürriyetçi demokrasi
 Kuvvetler ayrılığı
 Ülke, millet ile bölünmez bütünlük
 Laiklik
 Yurtta sulh cihanda sulh
3. MADDE; Devletin bütünlüğünü, resmi, dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti
 Dili Türkçedir.
 Bayrağı, şekli kanunla belirtilen, beyaz ay yıldızlı bayraktır.
 Milli marşı “İstiklal Marşı”
 Başkenti Ankara
4. MADDE; Değiştirilemeyecek hükümler
Anayasanın 1’inci, 2’inci ve 3’üncü madde hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif
edilemez.
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5. MADDE; Devletin temel amaç ve görevleri
 Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak
 Ülkenin bölünmezliğini korumak
 Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak
 Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak.
 Kişinin temel hak ve hürriyetini sınırlayan siyasi, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak.
 İnsanın maddi ve manevi varlığın gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak.
6. MADDE; Egemenlik
 Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
 Türk milleti egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organ eliyle kullanır.
 Egemenlik kullanımı hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılamaz.
7. MADDE; Yasama yetkisi
Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez.
8. MADDE; Yürütme yetkisi ve görevi
Cumhurbaşkanı tarafından, anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılıp yerine getirilir.
9. MADDE; Yargı yetkisi
Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.
10. MADDE; Kanun önünde eşitlik
 Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep vb. sebeplerle ayrım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
 Hiç kimseye, aile, zümre e sınıfa imtiyaz tanınamaz.
 Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde eşitlik ilkesine karşı uygun
hareket etmek zorundadır. Bu ilke ile mutlak eşitlik elde edilmek istenmektedir.
11. MADDE; Anayasanın bağlayıcı üstünlüğü
 Anayasa bütün kanunların temelidir. Anayasalar, önemli konuların ana başlıklarını
düzenler. Yasalar ise bir konunun ayrıntılarını düzenler.
 Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.
 Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.
 Yasama organı yasa yaparken anayasaya uygun hareket etmek mecburiyetindedir.
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TÜRK VATANDAŞLIĞI:
 Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür
 Türk Annenin veya babanın çocuğu Türk’tür.
 Vatandaşlık haklarına İçişleri Bakanlığı bakar
 Vatandaşlıktan çıkarma işlemlerini Cumhurbaşkanı yapar (2017)
 Vatandaşlıktan çıkarılma işlemlerine karşı yargı yolu açık (Danıştay)
 İkamet ile vatandaşlık kazanma süresi 5 yıl evlenme ile 3 yıl
TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI:


Nüfus cüzdanı



Nüfus kayıtları



Pasaport



Pasavan



Tayfa vesikası
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5. TC. CUMHURBAŞKANLIĞI
Cumhurbaşkanımız: Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi:


Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat OKTAY



Adalet Bakanı: Abdulhamit GÜL



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Zehra Zümrüt SELÇUK



Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat KURUM



Dışişleri Bakanı: Mevlüt ÇAVUŞOĞLU



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih DÖNMEZ



Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet M. KASAPOĞLU



Hazine ve Maliye Bakanı : Lütfi ELVAN



İçişleri Bakanı: Süleyman SOYLU



Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri ERSOY



Milli Eğitim Bakanı: Ziya SELÇUK



Milli Savunma Bakanı: Hulusi AKAR



Sağlık Bakanı: Fahrettin KOCA



Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa VARANK



Tarım ve Orman Bakanı: Bekir PAKDEMİRLİ



Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil KARAİSMAİLOĞLU

Cumhurbaşkanlığı Forsu
Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki
güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. Cumhurbaşkanlığı forsu, belirtilen ölçülere uygun
olarak yapılır. Forsun sol üst köşesinde yer alan güneş ve yıldızlar sarı renktedir.
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Bu Türk imparatorlukları şunlardır:
1. Büyük Hun İmparatorluğu

9. Karahanlılar

2. Batı Hun İmparatorluğu

10. Gazneliler

3. Avrupa Hun İmparatorluğu

11. Büyük Selçuklu İmparatorluğu

4. Ak Hun İmparatorluğu

12. Harzemşahlar

5. Göktürk İmparatorluğu

13. Altınordu Devleti

6. Avar İmparatorluğu

14. Büyük Timur İmparatorluğu

7. Hazar İmparatorluğu

15. Babür İmparatorluğu

8. Uygur Devleti

16. Osmanlı İmparatorluğu

NOT: 17. devlet "Türkiye Cumhuriyeti"dir. Türkiye Cumhuriyetini temsil eden simgeye ek
olarak vurgulayan resim ise bayrağın ortasında yer alan Ay-Yıldız resmidir.

CUMHURBAŞKANININ GÖREVLERİ



TBMM’de açılış konuşması yapmak
TBMM’yi toplantıya çağırmak





Kanunları yayımlamak
Anayasa değişikliği ile ilgili kanunları Halkoyuna sunmak
Kanun, , İçtüzük anayasa değişiklikleri için anayasa mahkemesine İPTAL DAVASI
açmak
TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
Kanunları meclise geri göndermek
Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Bakanları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile atamak
Genelkurmay Başkanını atamak
















Milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
Yabancı devletlere Türk devleti temsilcilerini göndermek ve gelen yabancı devlet
temsilcilerini kabul etmek
Başkomutanlığı temsil etmek
TSK’nin kullanılmasına karar vermek
MGK’na başkanlık etmek
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarmak
Bütçeyi Hazırlamak (2017)
OHAL ilan etmek (2017)
Milli güvenliği sağlamak (2017)
İç ve dış siyaset hakkında meclise bilgi vermek (2017)
35
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Devlet Denetleme Kurulu üye ve başkanını atamak
Üniversite rektörlerini seçmek
Yükseköğretim kurulu üyelerini seçmek
Hastalık sebebiyle bazı kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak
Anayasa mahkemesine 12 üye seçmek
Danıştay üyelerinin dörtte bir üyelerini seçmek
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna 4 üye seçmek
Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı ve başsavcı vekilini seçmek

NOT: Yargıtay, YSK, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesine Cumhurbaşkanı üye seçemez.
NOT: 2017 Değişikliği ile AYİM ve Askeri Yargıtay kaldırılmıştır. Dolayısıyla
Cumhurbaşkanının görevleri arasından çıkmıştır.
NOT: Cumhurbaşkanı işlediği suçlardan dolayı Yüce divanda yargılanabilir.
 Teklif: 301


Teklifin Mecliste Kabulü: 360



Yüce Divana Sevk: 400

NOT: Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı seçimleri yenileyemez. Yüce Divanda
seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyerse Cumhurbaşkanlığı sona erer
NOT: 2017 Değişikliği ile Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği kaldırılmıştır. Yerine İdari
işler Başkanlığı Kuruldu (En yüksek devlet memuru- Metin Kıratlı)

DEVLET DENETLEME KURULU
Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organıdır.
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. Kurul Başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanına karşı
sorumludur. Cumhurbaşkanının emriyle çalışan Devlet Denetleme Kurulunun görevleri
şunlardır:

 İdarenin

hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve
geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta,
kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren
meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma,
inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,

 Kamu

kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve
uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,

 Antlaşma veya sözleşmelerdeki

esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde

inceleme ve araştırma yapmak,
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 Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi
yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,

 Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve

çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine
etmek,

 Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak,
 Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri yapmak.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI BAKANLAR:
 Bakanlıklar Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulur ya da kaldırılır.(2017).
 Bakanların milletvekili olma zorunluluğu yoktur.
 Bakan seçilen milletvekilinin vekilliği düşer (2017).
 16 bakanlık vardır (2017).
 Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumlu.
 Bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilme şartları ile milletvekili seçilme şartları

aynıdır.
 Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar meclis önünde ant içer.
 2011’de Bakanlara yardımcı olmak adına bakan yardımcılığı getirilmiştir.
 İlk bakan yardımcısı Bilim sanayi teknoloji bakanı Davut

Kavranoğlu’dur.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ:












İlk kez 1982 anayasası ile gelmiştir.
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılır.
Yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapar (2017).
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar bu işlemle atanır (2017).
Sadece sosyal ekonomik haklar düzenlenebilir (2017).
Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin konularda çıkarabilir.
Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi çıkarılamaz.
Kanunla açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz
Cumhurbaşkanı kararnamesi ve kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun
hükümleri uygulanır.
TBMM onayına sunulmaz.
Resmi gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
NOT: Olağanüstü durumlarda çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı yargı yolu
kapalıdır. TBMM onayına sunulur.

www.ankaraparkur.com

Ankara Parkur

ankarapomemparkur

HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ..

37

NOT: Cumhurbaşkanı Kararlarının yargısal denetimini Danıştay yapar.

YÖNETMELİK:



Cumhurbaşkanı Kararnamesi ve kanunların uygulamasını göstermek için çıkarılır.
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Kamu tüzel kişiliği olan kurumlar tarafından
çıkarılırlar.




Tüm yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanma zorunluluğu yoktur.
Tüm ülke çapında yayımlanacak yönetmelikler resmi gazetede yayımlanır ve
Cumhurbaşkanı imzalar.
Ülke çapında çıkarılan yönetmeliklerin yargısal denetimini Danıştay yapar.
Bölge çapında çıkarılan yönetmeliklerin yargısal denetimini idare mahkemesi yapar.
Aynı gün yürürlüğe girerler
Suç ve cezalar konulamaz.





NOT: Cumhurbaşkanı Yardımcıları yönetmelik Çıkaramaz

CUMHURBAŞKANI SEÇİLME ŞARTLARI:
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 40 yaşını doldurmuş olmak
 Yükseköğrenim görmüş olmak
 Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak

ADAY GÖSTERME:
 100 Bin seçmen imzası (2017)
 Siyasi Parti grupları
 Son genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5 almış

siyasi partiler (2017)
SEÇİM SÜRECİ:





Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 yıl için seçilir bir kişi en fazla 2 kez
cumhurbaşkanlığı yapabilir (2007)
Herhangi bir sebepten dolayı Cumhurbaşkanlığı makamı boşalırsa genel seçimlere bir yıl
veya daha az bir süre kalması halinde Cumhurbaşkanı seçimi ve TBMM Seçimleri
makamın boşaldığı günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar yapılır.
Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir sebepten dolayı boşalırsa ve genel seçimlere 1
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yıldan fazla kalması halinde sadece Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden
sonra gelen 45 gün içindeki son Pazar günü yapılır.
NOT: Cumhurbaşkanı makamının boşalması durumunda Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanı
yardımcısı vekâlet eder. (2017)






Cumhurbaşkanlığı seçimi en fazla iki turlu yapılır.
1.Turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.
1.Turda bu oran sağlanamazsa takip eden ikinci Pazar günü ikinci tur yapılır en çok oyu
alan iki aday yarışır ve geçerli oyların salt çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilir.
İkinci tura tek aday kalırsa seçim referandum şeklinde yapılır.
Cumhurbaşkanı seçilen kişinin siyasi partisi ile ilişkisi kesilmez ancak TBMM üyeliği
sona erer (2017).
NOT: Hastalık, yurtdışı gezisi, ölüm, istifa gibi durumlarda Cumhurbaşkanına
Cumhurbaşkanı yardımcısı vekâlet eder.

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR:


Devlet Denetleme Kurulu



Devlet Arşivleri Başkanlığı



MİT Başkanlığı



Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği



Diyanet İşleri Başkanlığı



Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı



Savunma Sanayi Başkanlığı



Türkiye Varlık Fonu



Strateji ve Bütçe Başkanlığı

MİLLİ SAVUNMA:




TSK’nin yurt savunmasına hazırlanmasında TBMM’ye karşı Cumhurbaşkanı
sorumludur.(2017)
Başkomutanlık yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Ancak savaş zamanlarında
Cumhurbaşkanı namına bu görevi yerine getiren Genelkurmay Başkanıdır.
Genelkurmay Başkanını Cumhurbaşkanı atar görev süresi 4 yıldır ve Milli Savunma
Bakanına karşı sorumludur.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU:


1961 Anayasası ile anayasal konuma gelmiştir.
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Cumhurbaşkanlığına bağlıdır.
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Cumhurbaşkanı yoksa Cumhurbaşkanı
yardımcısı başkanlığında toplanır.
Gündemi Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Genelkurmay başkanının fikrini alarak
Cumhurbaşkanı belirler
2 ayda bir toplanır.
Kararları Cumhurbaşkanına tavsiye niteliği taşır.
Devletin milli güvenlik siyasetinin tayinin tespitini yapar.
MGK genel sekreteri toplantılara katılır ancak MGK üyesi değildir.
Kararlar salt çoğunlukla alınır.
MGK genel sekreteri Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Cumhurbaşkanına karşı
sorumludur.
NOT: MGK Genel sekreterinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanı kararnamesi ile
düzenlenir.
MGK ÜYELERİ
I.

SİVİL KANAT
• Milli savunma bakanı
• Dışişleri Bakanı
• İçişleri Bakanı
• Adalet Bakanı

NOT: Adalet Bakanı 2001 değişikli ile üye olmuştur.
II.

ASKERİ KANAT
• Genelkurmay Başkanı
• Kara Kuvvetleri Komutanı
• Deniz Kuvvetleri Komutanı
• Hava Kuvvetleri Komutanı

NOT: 2017 Değişikliği ile Jandarma Genel Komutanı MGK üyeleri arasından çıkarılmıştır.
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TC. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanımız: Süleyman SOYLU
Vizyon: İçişleri Bakanlığı; temel hak ve hürriyetleri esas alarak; iç güvenlik, kıyı ve
karasularının emniyetini sağlama, etkili sınır yönetimi ve güvenliği, göç politikaları
oluşturma, kamu hizmetlerinin koordinasyonu ile etkin il ve ilçe yönetimini tesis etme,
afetlere dirençli toplum oluşturma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini sunma ve sivil toplumu
destekleme görevlerini insan odaklı ifa etmek.
Misyon: Güvenli Türkiye.
Türkiye'deki Kolluk Kuvvetleri
Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinin çoğu Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
Kolluk kuruluşları adli kolluk ve idari kolluk olmak üzere iki türe ayrılır.
Adli kolluk
Adli kolluk yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye'de Emniyet Genel
Müdürlüğüne bağlı;


Polis Merkezi Amirlikleri



Jandarma Genel Komutanlığına bağlı jandarma karakolları



Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sahil karakolları ve yüzer karakollar olan bot
teşkilatları Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı gümrük muhafaza kaçakçılık
ve istihbarat müdürlükleri ile bölge ve kısım amirliklerinde görevlendirilen personel adli
kolluk görevini öncelikli olarak Cumhuriyet Savcısına bağlı olarak yürütürler.

Bu

yönetmelik

maddesinden

Müdürlüğü, Jandarma

Genel

de

anlaşılacağı

Komutanlığı, Sahil

üzere;

Türkiye'de Emniyet

Güvenlik

Genel

Komutanlığı ve Gümrükler

Muhafaza Genel Müdürlüğü adli kolluk görevini yürütmektedirler.
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İdari kolluk
Diğer adıyla önleyici kolluk görevini; Türkiye'de Emniyet ve Asayişi sağlamak amacıyla
görev yapan;


Emniyet Genel Müdürlüğü



Jandarma Genel Komutanlığı



Sahil Güvenlik Komutanlığı

yerine getirir.
İdari kolluk amiri, 5442 sayılı Türk İl İdaresi Kanununun 9. maddesi ç bendi ve 11. maddesi ç
bendi uyarınca Vali ve Kaymakamlardır. Aynı zamanda genel idari kolluk makamlarından
İçişleri Bakanı, Valiler, Kaymakamlar ve bucak müdürleri (5442 sayılı Kanun md. 11, 32 ve
43 gereğince) bireysel kolluk işlemleri de yapabilirler.
İdari kolluk görevi, suç oluşmadan önce meydana gelen tüm olaylar olarak değerlendirilebilir.
İdari yani önleyici polis, kamu düzenine engel oluşturan, kanunların suç saydığı eylemleri
önlenmekle görevli kolluk kuvvetidir.
Genel yapılandırma
Adli kolluk ve İdari kolluk kavramını göz önüne aldığımız takdirde Türkiye'de 3 üç adet
kolluk kuvveti bulunur. Bunlar;


Emniyet Genel Müdürlüğü



Sahil Güvenlik Komutanlığı



Jandarma Genel Komutanlığıdır.

Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinin yapılandırılması şu şekildedir.


Genel kolluk kuvvetleri;



Emniyet Genel Müdürlüğü



Jandarma Genel Komutanlığı



Sahil Güvenlik Komutanlığı



Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Kolluk Kuvvetleri
 Trafik Polisi
 Otoyol Trafik
 Çarşı ve Mahalle Bekçisi



Polis Özel Harekât



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı
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Karşı Atak Timi



Jandarma Devlet Özel Kolluk Kuvvetleri
 Jandarma Trafik
 Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı
 Jandarma Özel Harekât
 Jandarma Arama Kurtarma



Sahil Güvenlik Kurumu Özel Kolluk Kuvvetleri
 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma



Özel Kolluk Kuvvetleri
 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
 Milli İstihbarat Teşkilatı



Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı



Orman Muhafaza



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü




Güvenlik Korucusu



Kır Bekçisi



Belediye Zabıtası



Askeri İnzibat



Özel Güvenlik



Kolluk Yetkisini Kullanan Kamu Görevlileri
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TC. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EGM Müdürü: Mehmet AKTAŞ
EGM Misyonu: Misyon bir idarenin varoluş sebebidir; idarenin ne yaptığını, nasıl yaptığını
ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Stratejik plana temel teşkil eden misyon bildirimi,
idarenin sunduğu tüm hizmetler ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsayan bir şemsiye
kavramdır. Çalışma grupları ve üst yöneticiler, kurumun mevzuat çerçevesinde belirlenen
görevlerini yansıtacak şekilde yeni bir misyon ifadesi oluşturulmuştur.
EGM Vizyonu: Vizyon bildirimi, stratejik planın kapsadığı zaman diliminin de ötesinde,
uzun vadede idarenin gerçekleştirmek istediklerini ve ulaşmak istediği yeri yansıtacak bir
ifadedir. Vizyon, idarenin farklı birimleri arasında birleştirici bir unsur teşkil eder. Vizyon
bildirimi, çalışanları ve karar alıcıları gerçekleştirilebilir bir ilerleme kaydedilmesi yönünde
teşvik eder.
Teşkilattaki tüm birimlerin görüşlerini yansıtacak şekilde oluşturulmuş olan çalışma
gruplarından ve yönetimden alternatif vizyon ifadeleri oluşturulmuş ve bu alternatifler üst
yönetim ve stratejik plan ekibi tarafından değerlendirilerek vizyon ifadesi netleştirilmiştir.
Atatürk’ün Türk Polisine Verdiği Önem
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildiğinde yeni Türkiye Cumhuriyeti zayıf bir polis
teşkilatına sahipti. Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı Devleti’nden İl polis teşkilatlarını da
merkez teşkilatı gibi pek zayıf durumda devralmıştı. İstanbul, İzmir, Edirne, Bursa, Balıkesir
ve Manisa gibi büyük iller 1922 yılına kadar işgal altında kalmış ve bu nedenle kadroları
yetersiz durumda bırakılmıştır. Yeni Türk devletini kuran ve Cumhuriyeti ilan etmeyi başaran
Mustafa Kemal Atatürk, Polis’e önem vermiş ve iyi bir polisin nasıl olması gerektiğini şu
sözleriyle ifade etmiştir: "Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat
etmelidir. Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli
olmalıdır” (1934). "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların
karşısındadır”(1929).
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POLİS AKADEMİSİ TARİHÇESİ
Her millet, devletleştikten sonra sınırlarını korumak için güçlü bir orduya ve vatandaşlarının
huzur ve güvenini sağlamak için de güçlü bir kolluk kuvvetine ihtiyaç duyar. XX. Yüzyıla
kadar Orta Asya Türk Devletleri ile Türk-İslam Devletleri’nde toplumun güvenliği, askeri
yapı içerisinden seçilen bir grubun sorumluluğuna tevdi edilmiştir. Kısacası Türklerde polis,
askeri teşkilatlanmanın içerisinde yer almakla birlikte askeri rutinden farklı bir düzen içinde
görev yapmıştır. Savaş zamanında orduyla birlikte savaşan bu grup, barış zamanında da iç
güvenliğin sağlanmasından sorumlu olarak birbirlerini tamamlamışlardır. Bu itibarla, Türk
Devletleri’nde emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla kurulan teşkilatların, hem mülki hem
adli hem de askeri bir niteliğe sahip olduğu bilinmektedir.
Kökleri binlerce yıllık Türk tarihinden beslenen Türk Polis Teşkilatının kuruluş tarihine dair
elimizde bulunan somut kaynakları nazar-ı dikkate aldığımızda kuruluşu dayandıracağımız 3
önemli tarih karşımıza çıkmaktadır:
1- Asya Hun Devleti Dönemi’nde Mete Han tarafından kurulan ordunun emniyet ve asayiş
hususunda orduyla birlikteliği ele alınırsa Türk Polis Teşkilatının kökenleri MÖ 209’a kadar
gidebilmektedir.
2- Göktürkler Dönemi’nde iç güvenliği sağlayan ve vatandaşa hizmet eden bir birim olarak
teşkil edilen Börüler Teşkilatı dikkate alınırsa Türk Polisinin kuruluş tarihi 552’ye
uzanmaktadır.
3- Bunlara ilaveten Osmanlı modernleşme sürecinde “Polis” adıyla yeni bir teşkilatın
kurulması baz alınırsa Türk Polisinin kuruluşu hicri 11 Rebî-ül-evvel 1261 miladi ise 20 Mart
1845’e dayanmaktadır.
Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845'de (12 REBİ - ÜL EVVEL 1261)
İstanbul'da "POLİS" adıyla bir teşkilat kurulmuştur. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel
müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak
örgütlenmiştir. Daha çok suç olmadan önce önleme işi ön plandadır. Sahil Güvenlik Teşkilatı
( Sahil ve Denizlerde ) ve Jandarma teşkilatı ( köy ve kırsal alanlarda ) ile bölge paylaşımı
yapılmış ve sadece il ve ilçe merkezlerinde ( polis ) 1881'de ise İstanbul'da düzen ve
güvenliği sağlama amacıyla Polis Teşkilatı kurulmuştur. 1908 yılında II nci Meşrutiyetin
ilanı üzerine Fransız ve Alman Polis Teşkilatları esas alınarak 31 Mart ayından
sonra "Emniyet Umumiye Müdürlüğü" ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti
kurulmuştur.
İç güvenlik konusunda teşkilatlanmada değişikliklere giden Türkiye Cumhuriyeti, Polis
Teşkilatı Kanunu’nda farklı yıllarda birçok değişiklikler yaparak yeniden yapılanma
çalışmalarına hız vermiştir. Bu bağlamda 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 4 Haziran
1937’de kabul edilmiştir. Bu kanununun 18. maddesi ile Ankara’da 6 Kasım 1937 tarihinde
Polis Enstitüsü kurulmuş ve Türk Emniyet Teşkilatı’na amir yetiştiren “Polis Akademisi”nin
temelleri böylece atılmıştır.
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Üzerinde ay yıldız, defne dalı ve çift başlı kartal figürü yer alan polis armasındaki figürler,
özgürlük, bağımsızlık, güç, kudret, başarı, ün, şan, şöhret ve görkem gibi birçok
anlam ifade ediyor.



Armadaki “Sekiz köşeli yıldız”ın her şuası da ayrı bir etik değeri ifade ediyor.
Toplam 62 şuası olan yıldızın etik değerleri, teşkilat mensuplarının kendileriyle,
birbirleriyle, aileleriyle ve içinde bulundukları toplumu oluşturan insanlarla ilişkilerini
anlatıyor. Yıldızdaki 62 etik değerden bazıları şöyledir:
“Atatürkçülük, iyi ahlaklı, faziletli, nezaketli, merhametli, itaatli, yurt sevgisi, izzeti
nefisli, karakterli, barışçı, haysiyetli, sabırlı, doğru, tarafsız, mütevazı, mert, cesur,
temkinli, soğukkanlı, güçlü, bilgili, vakarlı, feragat eden, fedakar, intizamlı, adil, azimli,
cumhuriyetçi, yasaya saygılı, yardım sever, kültürlü, diğerkam, ketum, çalışkan, bayrağa
saygılı, meslektaş sevgisi, vazife sevgisi, meslek sevgisi, amir sevgisi, vefakar, hak sever,
ulus sevgisi, aile sevgisi, disiplinli, namuslu, saygılı, Allah korkusu, vicdan temizliği,
üniformaya saygı, temiz ve sıhhatli, terbiyeli, imtizaçlı, sebatkar, mesuliyetli.”
Polis Akademisi'nin amacı bilimsel özerkliğe sahip, bünyesinde fakülte, enstitü ve meslek
yüksekokulları bulunan bir yükseköğretim kurumu olarak Emniyet Teşkilatı'nın memur,
amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak, ön lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapma,
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmaktır.
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TC. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Milli Savunma Bakanı: Hulusi AKAR
Genel Kurmay Başkanı: Orgeneral Yaşar GÜLER
KK Komutanı: Orgeneral Ümit DÜNDAR
HK Komutanı: Hava Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ
DK Komutanı: Oramiral Adnan ÖZBAL
MSB Misyon: Türkiye Cumhuriyeti' nin bekası ve güvenliğini sağlamak üzere, Millî
Savunma Stratejisi doğrultusunda; Millî niteliğini koruyarak hızlı gelişen bilgi ve teknoloji
çağına uyum sağlayan, güvenlik ortamında meydana gelen değişimlere bağlı olarak ortaya
çıkan ve coğrafi sınırlara bağlı olmayan belirsizlik, risk ve tehditlerle mücadele edebilecek
niteliklere haiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını dinamik ve proaktif bir kurum olarak
karşılamaktır.
MSB Vizyon: Büyük Türkiye yolunda; Millî Güç unsurları arasında iş birliği ve süreklilik
temelinde konumlanan, millî değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen, etkin, yerli
ve yenilikçi bir Millî Savunma Bakanlığıdır.
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TC. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Genel Komutan: Orgeneral Arif ÇETİN
Komutan Yardımcısı: Korgeneral: Ali ÇARDAKCI
Korgeneral Musa ÇİTİL
Tümgeneral Halis Zafer KOÇ
Vizyon ve Misyon: "İnsan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve
uluslararası alanda saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvveti olmaktır."
"Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini
sağlamak ve korumaktır."
Jandarma Sorumluluk Alanları ve Korunan Tesisler
Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; Polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il
ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Ancak,
belediye sınırları içinde olmakla birlikte hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler,
Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak tespit edilebilir.
Milli ekonomiye veya devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen veya
tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dâhi olsa çalışmadan
alıkonulmaları halinde ülke güvenliği, ülke ekonomisi veya toplum hayatı bakımından
olumsuz neticeler yaratacak kamuya ait bazı kritik tesislerin güvenliği Jandarma birlikleri
tarafından özel koruma ve kollama tedbiri alınmak suretiyle sağlanmaktadır.
14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma’nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. 1879 yılında ise,
Türk Jandarması günümüzde kullanılan şekli ile Jandarma adını almıştır. 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyetin ilanından sonra, Jandarma teşkilatında yenileştirme çalışmaları başlatılmıştır
Günümüz Jandarmasının temel mevzuatını teşkil eden 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev
ve Yetkileri Kanunu yürürlüğe girmiştir(1983).
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TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU VE İLK
CUMHURBAŞKANI ATATÜRK (1881-1938)
ASKERÎ HİZMETİ
Takma adı: Mustafa Şerif Bey (Trablusgarp Savaşı'nda)
Bağlılığı: Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Ankara Hükûmeti
Türkiye Cumhuriyeti
Branşı: Piyade
Hizmet yılları: 1893-1927
Rütbesi: Mareşal
Komutası: 19. Tümen
16. Kolordu
2. Ordu
7. Ordu
Yıldırım Orduları Grubu
TBMM Orduları
Çatışma-Savaşları:
31 Mart Ayaklanması
Trablusgarp Savaşı
Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
(Çanakkale Cephesi · Kafkasya Cephesi · Sina ve Filistin Cephesi)
Türk Kurtuluş Savaşı
(Batı Cephesi)
Atatürk’ün Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla yaptığı devrimler:
1. Siyasal Devrimler:
· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
· Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
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2. Toplumsal Devrimler:
· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
· Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
· Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

3. Hukuk Devrimi:
· Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (19241937)
4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
· Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
· Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
· Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
· Güzel sanatlarda yenilikler
5. Ekonomi Alanında Devrimler:
· Aşarın kaldırılması
· Çiftçinin özendirilmesi
· Örnek çiftliklerin kurulması
· Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
· I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla
donatılması
Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM’ce Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı
verildi.
Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu
başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında
Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir
cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk'ü yeniden
cumhurbaşkanlığına seçti.
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15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük
nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku'nu okudu. Atatürk’ün Nutuk’u üç ciltten
meydana gelir.
1. Birinci cilt, 1919 – 1920 yılları arasını ele alır ve genel olarak;
 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı,
 Osmanlı Devleti’nin genel durumu,
 Milli Mücadele çalışmaları,
 Milli Mücadele’yi içeriden ve dışarıdan engelleme çabaları,
 Kongreler,
 Mustafa Kemal’in şahsına ve Heyet-i Temsiliye’ye karşı ortaya çıkan tepkiler ve
 TBMM’yi açma çalışmalarından bahseder.
2. İkinci ciltte ise 1920 – 27 yılları arasındaki dönem ele alınmıştır. Bu ciltte genel olarak;
 TBMM’nin açılışı,
 Kurtuluş Savaşı,
 İtilaf Devletleriyle yapılan siyasi görüşmeler,
 Cumhuriyet’in ilanı,
 Çok partili hayata geçiş ve yapılan devrimler anlatılmıştır.
Ayıca bu cilt, Nutuk’un Mustafa Kemal’in bir anlamda vasiyeti olduğunu doğrular
biçimde Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesiyle son bulmuştur.
3. Üçüncü cilt ise 1919 – 20 yılları arasındaki yazışmaları ihtiva eden tarihi belgelerden
oluşmaktadır.
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GÜNCEL BİLGİLER
TEKNOLOJİ-EKONOMİ-SİYASİ
 TBMM'de alınan kararla 2021 yılı "İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanacağı
kararı alındı.
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir ŞAHİN
yeniden seçildi. Başkan Vekili ise Arif FIRTINA oldu. (25 Ocak 2021)
 Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Transporter-1 görevi
kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya başarılı şekilde fırlattı. 133 tanesi
ticari ve devlet uydusu, 10'u ise Starlink uydusu olmak üzere toplamda 143
adet ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek. Bu uydulardan bir tanesi de bize ait
olan ASELSAT 3U Küp Uydusu'dur. Bu proje ile dünyanın her yerine
internet götürmeyi amaçlanmıştır. (24 Ocak 2021)
 Türkiye'nin yeni uydusu TÜRKSAT 5A
 Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape
Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı ve 35'inci dakikadan sonra ilk
sinyal geldi.
 Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu TÜRKSAT 5A, Space X firmasına ait
Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.(2021 Ocak)
 TÜRKSAT 5A'nın ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin yörünge hakları
güvenceye alınacak. Uydunun yolculuğu 4 ay sürecek ve testler
tamamlandıktan sonra uydu faaliyete alınacak.
 Kara İsmailoğlu, 5A uydusunun ardından 5B ve 6A uydularının
fırlatılmasının geleceğini ifade ederek, "Şu anda imalatları tamamlanan
ve testleri yapılan TÜRKSAT 5B uydumuzu da haziran ayında
fırlatmayı planlıyoruz." dedi.
 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı yerli otomobil fabrikasında
ilk üretilen araçlar 142 Türk büyükelçisine gönderilecek. Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde takvimle uyumlu gidildiğini, ön
gösterimin bu yılın sonunda yapılacağını, 2022'de de araçların seri üretim
bandından ineceğini söyledi. (2021 Ocak)
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 Filyos Limanı Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak.
2. Abdülhamit döneminden itibaren yapılması beklenen Filyos Limanı, ilk
yerli sondaj gemisi Fatih'in keşfettiği doğal gaz rezervinin burada karaya
çıkarılacak olması sayesinde ülkenin yeni enerji üssü olacak. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak açıklarında keşfedilen gazın karaya çıkış,
rafinaj ve ana şebekeye bağlanma noktası olarak Filyos'u tercih etmesi ve bu
doğal gazın karaya bağlantı noktasında muhakkak kurulacak rafinaj tesisleri,
buna bağlı gelişecek yan sanayiyle birlikte Zonguldak'taki yerel ekonomisine
ciddi katkılarının olacağını söylenmiştir. (2021 Ocak)
 TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti. Rus doğal gazını Türkiye'ye ve
Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın
Sırbistan ayağı, düzenlenen törenle faaliyete geçirildi. (2021 Ocak)
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme
Programı"yla hayata geçirilen Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi
Bölgesi projesiyle Van ekonomisinin canlandırılması ve istihdamın
artırılması amacıyla Van-Hakkâri kara yolunda kurulması planlanan 40
fabrika için 100 hektarlık alanda altyapı çalışmaları tamamlandı.(2021 Ocak)
 Yerli ve milli TÜRKSAT 6A ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran
Karaismailoğlu, TÜRKSAT 6A'nın da 2022'nin ilk aylarında fırlatılmasının
planlandığını kaydetti. (Ocak 2021)
 ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak 2021 de yemin edip
görevi devralır almaz yayımlamayı düşündüğü bir dizi başkanlık kararnamesi
ile görevdeki ilk gününde Başkan Donald Trump'ın seyahat yasaklarını
kaldırmak ve Paris İklim Anlaşmasına geri dönmek için, başkanlık
kararnamelerini kullanacak. Seçim sonuçlarını uzun süre kabul etmeyen
Başkan Donald Trump ise törene katılmayacağını açıkladı. Trump, 1869'dan
bu yana devir teslim törenine katılmayan, görevi devredecek ilk başkan
olacak.
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de ilk kez
düzenlenecek Uydu Teknolojileri Haftası, 7-9 Ocak'ta hibrit olarak
gerçekleştirilecek. (Ocak 2021)
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 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da
PKK'nın kontrolü altındaki noktalara yönelik Kartal Pençe-2 adlı bir harekât
başlattı. (2021)
 18 Şubat 2021 de fırlatılması planlanan, Mart 2020’de Amerikan Ulusal
Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kızıl Gezegen Mars’a göndereceği uzay
aracının ismi ‘’Azim” (Perseverance) olarak belirlenmiştir.
 47 yıl sonra İngiltere Avrupa Birliğinden ayrıldı. (Ocak 2020)
 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan’da Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın
cumhurbaşkanı seçilmiştir.
 2021 Avrupa Birliği Dönem başkanı üyeleri belli oldu. Buna göre AB
Dönem başkanı üyeleri:
1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 Portekiz
1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 Slovenya
 Ocak 2020 tarihinde Bağdat’ta, ABD başkanı Donald Trump’ın talimatıyla
bombalı saldırı sonucu öldürülen, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü
komutanı: Kasım SÜLEYMANİ
 Rus doğalgazını Türkiye yolu ile Avrupa'ya taşıyacak olan, Ocak 2020
tarihinde hizmete açılan projenin ismi: Türk Akım Projesi
 2020 tarihinde görev süresi dolan ‘’Sadi Güven’’in yerine Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) Başkanlığı’na seçilen isim Muharrem Akkaya’dır.
(Ocak 2020)
 İngiltere AB’den resmen ayrıldı. İngiltere, 47 yıl önce katıldığı Avrupa
Birliği’nden (AB) 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla ayrıldı. İngiltere’nin AB’den
ayrılmasına “Brexit” adı verilmektedir. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden
ayrılması 28 olan üye sayısının 27’ye düşmesine neden olmuştur.
 Dünyanın en kanlı terör örgütlerinden PKK'nın kurucusu terörist elebaşı
Abdullah Öcalan, 21 yıl önce 15 Şubat 1999'da siyasi sığınma talebinde
bulunduğu Hollanda'ya gitmek üzere geldiği Nairobi Havalimanı'nda bordo
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bereliler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.
(Şubat 2020)
 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat 2020’de İdlib ’de Türk
askerine yapılan saldırı sonrasında başlatılan harekâtın ismini ‘’Bahar
Kalkanı’’ olarak duyurmuştur.
 Mart 2020’ de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı üçüncü sondaj gemisi
‘’Kanuni’nin Türkiye’ye geldiğini duyurmuştur.
 ‘’Adil Karaismailoğlu’’ Mart 2020’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilmiştir.
 İlk yerli solunum cihazı olan Sahra ilk olarak Litvanya'ya ihraç edildi.
(Mayıs 2020)
 " Mayıs 2020 tarihinde, görev süresi dolan Zerrin Güngör’ün yerine Danıştay
Başkanı olarak “Zeki Yiğit” seçilmiştir.
 Mayıs 2020 tarihinde ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılması ve para
biriminin tümen olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini kabul eden
ülke: İran
 Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
(Nasa) astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken’i Uluslararası Uzay
İstasyonu’na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı fırlatıldı. Böylece,
özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oldu. (Mayıs 2020)
 İçişleri Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği ”nin ortaklaşa yürüteceği Benin,
Burundi, Etiyopya, Somali, Gana ve Etiyopya’da açılması planlanan su
kuyuları ile “1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu” projesi start aldı.
(Temmuz 2020)
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunca (TOGG) 2019 sonunda tanıtımı
yapılan, temmuz ayında Bursa-Gemlik’te fabrikasının temeli atılan ilk yerli
ve milli otomobil, merkezinin bulunduğu Bilişim Vadisi’ni de
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hareketlendirdi. Vadinin bulunduğu Kocaeli ile fabrikanın yer aldığı Bursa
bölgesinde elektrikli ve otonom araçlarla ilgili bir ekosistem oluşuyor.
TOGG’un paydaşlarından olan veya üretim süreçlerinde yer almak isteyen
uluslararası teknoloji firmaları, Bilişim Vadisi’ne gelerek teker teker
ofislerini açmaya başladı. (Ağustos 2020)
 BELARUS’ta, sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini ülkeyi 26 yıldır
yöneten Aleksandr Lukaşenko‘nun kazandığı açıklandı.(Ağustos 2020)
AÇIKLAMA:
Belarus, Türk vatandaşlarına
vize
istemeyen
bir
ülke
Türk ve Belarus vatandaşları karşılıklı olarak anlaşma kapsamında geçerli pasaportları ile
30 gün boyunca vizesiz seyahat edebiliyor.

 Türkiye’nin Karadeniz’deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren
FATİH SONDAJ GEMİSİ, Sakarya Gaz Sahası’nda (Karadeniz Tuna-1
Lokasyonu) 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. (Ağustos 2020)
 Kanada’da Hacksmith Industries adı altında Yıldız Savaşları ve Marvel Film
Evreni’nde görülen çoğu üstün teknoloji cihazı üreten bir grup genç,
dünyanın ilk içine çekilebilir ışın kılıcını üretmeyi başardı. Kanadalı
mucitlerin bu başarısı ise Guiness Rekorlar Kitabı tarafından 8 Eylül 2020
tarihinde kayıt altına alındı.
 Birleşmiş Milletler 75.Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görevine
başladı.(Eylül 2020)
 İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 yılında
Gaziantep ilimizde düzenlenmiştir. (Eylül 2020)
 Büyük hadron çarpıştırıcısı ile ışıktan madde yaratıldı.(Eylül 2020)
 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ), Albert Einstein'ın meşhur
E=mc2E=mc^2E=mc2 denklemi ile oynayarak, maddeyi enerjiye ve
sonrasında o enerjiyi de tekrardan farklı madde türlerine çeviriyor. Ama
nadiren de olsa, ilk aşamayı atlayıp, saf enerjiyi elektromanyetik dalga
formunda birbiriyle çarpıştırarak madde yaratabiliyor.
 2019'da BHÇ'nin ATLAS deneyi, iki fotonun (yani ışık parçacığının)
birbirinden sekerek iki yeni foton oluşturabildiğini gözlemişti. 2020'de ise
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araştırmacılar, bu deneyi bir adım öteye götürerek, fotonların birbirine
kaynaşmasını ve daha ilginç bir şeye dönüşmesini gözlediler.
 ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan yazılı
açıklamada, Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi, Ay'ın güneşli
yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladı. Bu keşif, suyun ay yüzeyine
dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını
gösteriyor.'' ifadesine yer verildi. Daha önce 26 Ekim'de Ay hakkında
"heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyuran NASA, "Artemis"
adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın
astronot göndermeyi planlıyor. (Ekim 2020)
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci
tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisi’nin adayı Ersin Tatar oyların yüzde
51,69 unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.(Ekim 2020)
 Cumhurbaşkanı kararı ile TCMB Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak,
yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.
(Kasım 2020)
 İstifasının kabul edilmesi üzerine Berat Albayrak ın yerine Lütfi Elvan
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi. (Kasım 2020)
 Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ serisinin
ilk ürünü Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının (SİDA) prototipi
tamamlandı. ULAQ serisinin ilk ürünü olup, 400 kilometre seyir menzili,
saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece
görüş kabiliyeti ile öne çıkmıştır. (Aralık 2020)
 Havelsan’ın geliştirdiği İnsansız Kara Aracı (İKA) görücüye çıktı. İKA'nın
özellikleri yapılan açıklama ile resmiyet kazandı. Azami hızı saatte 12
kilometre olan İKA, yüksüzken 450 kilogram ağırlığa sahip. Otonom sürüş
ile görev kabiliyeti bulunan araç, tam donanımlıyken ise 650 kilogram
ağırlığında. (Aralık 2020)
 2020 tarihinde 1,2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacağını açıklayıp
iflas ettiğini duyuran ülke Lübnan’dır.
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 2020 tarihinde tanıtımı yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin
yerli otomobilinin ismi Günsel’dir.
 2020 yılında vefat eden, bilgisayar kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran kes,
kopyala ve yapıştır komutlarının mucidi: Larry TESLER
 Milli Savunma Sanayii Başkanlığı, NATO'nun belirlediği 42 testi geçen
dünyadaki tek tüfek olan yerli üretim tüfeğimiz Milli Piyade Tüfeği “MPT76”nın 50 bin adet sözleşmesinin yapıldığını duyurdu. (Şubat 2019)
 Avrupa Merkez Bankası başkanı: Christine LAGARDE
(Ekim 2019)
 Finlandiya'da 34 yaşında koalisyon hükümetinin başına geçerek başbakanlık
görevini yürüten, bu durumdan dolayı dünyanın en genç başbakanı unvanını
eline alan kişi: Sanna MARİN
(Aralık 2019)
 Güneşe uzaklık bakımından 4. sırada yer alan ve kızılımsı bir görünüme
sahip olduğu 'kızıl gezegen' olarak ta isimlendirilen gezegen: Mars
 Pasifik Okyanusu'nda 'yeni bir kıta' keşfedildi: Zealandia(2017)
 Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi 2017 yılında inşa
edilmiştir.
 TL den 6 sıfır atılması:
 Temel amacın, milli para birimine yeniden güven ve itibar kazandırmak
 31 Ocak 2004'te, Türk lirasından 6 sıfır atılması ve 1 milyon liranın 1
Yeni Türk Lirasına (YTL) eşitlenmesini öngören ilgili kanun çıkarıldı.
 1 Ocak 2005'te de paradan 6 sıfır atılarak, Yeni Türk Lirası banknotlar
tedavüle girdi.
 14- 11 Eylül 2001 tarihinde yaşanan gelişme: ABD nin New York
şehrindeki dünya ticaret merkezinin ikiz kulelerine saldırı düzenlendi. 2752
insan hayatını kaybetti.
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 Developing Eight (d-8) Kuruluşunu: Necmettin Erbakan öncülüğünde
gelişmekte olan 8 ülkenin (Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya,
Endonezya, Mısır, Nijerya) katılımıyla oluşmuştur. İlk toplantısı İstanbul
da gerçekleşmiştir. Temel amaçları kendi aralarında ekonomik ve iş birliğini
geliştirmektir (15Haziran1997)
 Bilge Kral lakaplı Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı: Aliya İzzetbegoviç
SAĞLIK
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2021 yılının Türkiye’de ‘Afet Eğitim Yılı’
ilan edildiğini duyurdu.
 Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDFI) Sputnik’e yapılan açıklamaya
göre, Rus Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç
şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci
başladı. (23 Ocak 2021)
 DSÖ Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi.
Örgütten yapılan açıklamada, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in
kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç
şirketi Pfizer iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay
verildiği aktarıldı.(2021 Ocak)
 Türk hekim Kovid-19 un tespiti için idrar kiti geliştirdi. Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, Sars Cov-2 virüsüne
özel amino asit ve ikincil mikro protein yapılarının, özel bir reaktan
sayesinde vücutta bulunan virüs yükünü belirleyici ve idrarda tespit
edilebildiği kit geliştirdiğini bildirdi.(2021 Ocak)
 EXPO 2021'e "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla ev sahipliği yapacak
Hatay'da, organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik
bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi
ve kültürel değerleri tanıtılacak.
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ocak 2020 tarihinde
Engelli ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu
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Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreninde “2020 Erişebilirlik Yılı” ilan
edilmiştir.
 Ocak 2020 tarihinde Portekiz’in başkenti Lizbon ‘2020 Yeşil Avrupa
Başkenti’ ödülünü kazandı.
 Ocak 2020 tarihinde Nijerya hükümeti, hayvanlardan insanlara geçen ve
ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını nedeniyle ülkede ”acil durum” ilan etti.
 Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı, “Alo 184” üzerinden hizmet
vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Koronavirüs hakkında “Alo 184” hattı
üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin 14 Mart’ta faaliyete
geçtiğini duyurdu.
 Nisan 2020 tarihinde Daily Mail gazetesi tarafından koronavirüs vakalarının
yoğunluğu nedeniyle ‘Avrupa’nın hasta adamı’ benzetmesinin yapıldığı ülke:
İngiltere ( İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail,
İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesine değindiği manşet haberinde ilginç
bir ifadeye yer verdi.)
 Nisan 2020 tarihinde koronavirüsle mücadelede destek amacıyla ünlü
‘’Matterhorn Dağına’’ Türk bayrağı yansıtan ülke: İsviçre
 Nisan 2020 tarihinde ‘’Koronavirüs’’ kelimesinin kullanımını yasaklayan
ülke: Türkmenistan
 Nisan 2020 tarihinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sıkı hijyen
kuralları altında genel seçime giden ülke: Güney Kore
 Tüm dünyada koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın yerli versiyonu
‘Korokin’ adıyla üretildi. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaç
öncelikle Türkiye’de kullanılacak. (Mayıs 2020)
 Türkiye’nin ilk insanlı koronavirüs aşı deneyi, Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde gerçekleştirildi.(Eylül 2020)
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 Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Covid-19’a karşı geliştirilen “ERUCOVVAC” aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı.(Kasım 2020)
 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önerisini
kabul ederek, 2021’i tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı”
ilan etti. (Kasım 2020)
Not : DSÖ Başkanı: Tedros Adhanom Ghebreyesus Yer: Cenevre/İsviçre
 Bakan Varank, BioNTech firmasıyla Türkiye'de ortak üretim konusunun
görüşüleceğini belirterek, "Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız. Uğur
Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Gerçekten burada ortak bir ArGe merkezi kurmak istiyor" dedi.(2020 Aralık)
 BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin, sözleşmenin detaylarına ilişkin, ilk
etapta bu yılsonuna kadar 550 bin dozun Türkiye'ye gönderileceğini
vurgulayarak, "Mart sonuna kadar 4,5 milyon aşı dozu planladık aşılar
dünyanın her yerine lazım." dedi.(2020 Aralık)
 BM 27 Aralığı “Uluslararası Salgına Hazırlık Günü” ilan etti.
(Aralık 2020)
 Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech'in
aşısının ilk partisi Balkan ülkesi Sırbistan'a ulaştı.(2020 Aralık)
 Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının
AB'de kullanılmasına onay verdi. (2020 Aralık)
 2020 tarihinde Çin’de ‘’Hanta Virüsü’’ nedeniyle bir kişi hayatını
kaybetmiştir.
 Bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için
yapılan çalışmalara verilen isim Filyasyon dur.
 Bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini
gösteren salgın hastalıklara verilen genel ad Pandemi dir.
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 Bir RNA virüsü olan Hantavirüs, ilk izole edildiği yer olan Güney Kore’deki
Hantaan nehrinden adını almaktadır.
 Solunum sıkıntısı çeken hastaların solunum yoluna ağız ve ya da burun
yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemine entübe denilmektedir.
 Çin Wuhan kentinde bulunan Türk vatandaşlarının getirildiği uçağın adı:
KOCA YUSUF
 Dünyanın tescilli ilk koronavirüs aşısı SPUTNİK V ilk defa Macaristan
tarafından alındı.
 Türkiye’nin Çin den aldığı Covid 19 aşısının adı: CORONAVAC
 Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu’nun adı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine
verildi.
 Corona virüsü tehdidini ilk fark eden ve meslektaşlarını virüs hakkında
uyaran Çinli doktor Li Venliang hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
 Türkiye’de immün plazma tedavisi yöntemi ilk kez Malatya İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildi.
 Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı: SARS-CoV-2 VUI.
KÜLTÜR - SANAT –EDEBİYAT-AKTÜEL
 UNESCO tarafından 2021 yılı için "Dünya Kitap Başkenti" seçilen şehir:
Tiflis (Gürcistan)
 5. İslami Dayanışma
düzenlenecektir.

oyunları

2021

yılında

KONYA

ilimizde

 Ocak 2020’de hayatını kaybeden TEMA Vakfı kurucusu ve onursal başkanı
Hayrettin Karaca tarafından Türkiye’nin ilk özel arboretumu (ağaç parkı)
Yalova’da kurulmuştur.
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 Şubat 2020 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ‘’Türkiye’nin en büyük
kütüphanesi’’ olma özelliğine sahip ‘’Millet Kütüphanesi’’nin bulunduğu
ilimiz: Ankara (Selçuklu, Osmanlı ve Modern Türk mimarisi )
 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Akarca seçilmiştir.
 Tüm resmî süreçlerin tamamlanması sonunda Kuzey Makedonya, Kuzey
Atlantik Anlaşması’nın (NATO) 30. üyesi oldu. (Mart 2020)
 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybeden Tom&Jerry ve Temel Reis çizgi
filmlerinin yaratıcısı, Oscar'lı sanatçı: Gene Deitch
 Nisan 2020 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilen
‘’Karatepe Aslantaş Arkeoloji Alanı’’ olan ilimiz: Osmaniye
 Nisan 2020 tarihinde Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında dünya
birincisi olan lise öğrencisi: Ural Dağıstan
 Hesaplamalı Biyoloji’nin öncü isimlerinden olan ve Mayıs 2020 tarihinde
ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Türk bilim kadını: Prof. Dr.
İvet Bahar
 Mayıs 2020 tarihinde 0-12 yaş arasında dünyanın en hızlı F klavye kullanan
ismi olan Afyonkarahisarlı ortaokul öğrencisi: Nisa Maya Tunçoğlu
 Osmaniye Mayıs 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
‘’Mutlu İnsanlar Kenti’’ sloganının tescillendiği ilimiz: Kırklareli
 Haziran 2020 tarihinde Mariana Çukuru’nun 11 kilometre altındaki
Challenger Deep adlı noktaya ulaşan ilk kadın:
Kathy Sullivan
 Haziran 2020 tarihinde Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında enerji
üretimi amacıyla Dicle Nehri üzerinde inşa edilen Ilısı Barajına ismi verilen
siyasetçi: Veysel EROĞLU
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 Haziran 2020 tarihinde Libya’da başkent Trablus’un doğusundaki Tacura
kentinin en önemli caddesine ismi verilen Osmanlı padişahı:
Kanuni Sultan Süleyman
 BM Genel Kurulu 1999 yılında aşağıdaki ay ve günlerden hangisini ‘’Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’’ olarak ilan etmiştir?
(Kasım 2020)
 2020 tarihinde UNESCO tarafından ‘’Yaşayan İnsan Hazinesi’’ listesine
alınan Denizli’de yaşayan sipsi ustası Halime Özke’dir.
 ‘’Karadeniz’in Zeugması’’ olarak adlandırılan 2020 yılında ören yerine
dönüştürülecek olan ‘’Hadrianaupolis Antik Kenti’’ nin bulunduğu il:
Karabük
 2020 yılında 92'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde "En İyi Film" ödülü
verilen yapıt: Parazit
 2020 yılında gerçekleştirilen 92.Oscar ödüllerinde "En İyi Yönetmen"
ödülünü kişi: Bong Joon Ho (Parazit Filminin Yönetmeni)
 2020 tarihinde Van’ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde ‘’Yavuzlar
Peribacaları’’ doğal sit alanı “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi.
 2020 tarihinde ‘’Ölüm Meleği’’ adı verilen 11 milyon yıllık dinozor fosili
Kanada’da bulunmuştur.
 2020 tarihinde hayatını kaybeden 1981-2011 yılları arasında Mısır
cumhurbaşkanı olarak görev yapan siyasetçi Hüsnü Mübarek’tir.
 Anayasa Mahkemesi Başkanı: Zühtü Arslan. (Ocak 2019)
 47.Uluslararası Emmy Ödülleri’nde, Şahsiyet dizisindeki Agâh BEYOĞLU
rolüyle, "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Türk oyuncu: Haluk BİLGİNER
(Kasım 2019)
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 NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO
Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, İngiltere’nin başkenti Londra’da
gerçekleştirildi. (Aralık 2019)
 İngiltere’nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Avrupa’nın ilk çevre dostu
camisi olan Cambridge Camisi açıldı. (Aralık 2019)
 Dünyada en prestijli matematik ödülü olarak bilinen 2019 Abel Ödülü’nü
kazanan ilk kadın bilim insanı:
Karen Uhlenbeck.
 ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin önündeki "Nevzat Tandoğan" isimli
caddenin ismi “Zeytin Dalı” olarak değiştirilmiştir. (Şubat 2018)
 2025 yılında sigarayı tamamen yasaklayacak olan ülke İSVEÇ'tir.
(Aralık 2018)
 1983 yılında dünyayı büyük bir nükleer felaketten kurtaran "Dünyayı
Kurtaran Adam" olarak anılan, 2017'de hayatını kaybeden kişi:
Stanislav PETROV
 İstiklal Madalyasını son ilimiz Şanlıurfa'dır. (2016)
 İstiklal Madalyasını alan ilk ilimiz Kahramanmaraş'tır. (1925)
 İstiklal Madalyasını alan ilk ilçemiz: İnebolu'dur. (1924)
 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından
Dünya Mirası Listesi’ne giren ‘’Cumalıkızık’’ Bursa ilindedir.
 Türkiye'nin ilk yerli kivisi ilkaltın adıyla tescillenmiştir.
 Amerika'daki üstün zekâlılar okulu olan Regional Gifted Center'e katılmak
için yapılan yarışmaya 153 IQ'suyla 5 yaşındaki Eren AKDOĞAN birinci
olarak katıldı.
 Kuşadası'nda bulunan GÜVERCİNADA KALESİ, UNESCO dünya mirası
geçici listesine dâhil oldu.
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 İnsanların kırmızı ve beyaz tişörtlerini giyip, kendilerini boğaların önüne
attığı ‘’San Fermin Festivali’’ nin yapıldığı ülke:
İspanya.
 Geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası olan ‘’Kırkpınar Yağlı Güreşleri’’ nin
düzenlendiği il:
Edirne.
 “Toprak Dede” diye bilinen Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını kaybetti.
TEMA Vakfının kurucusu olan Hayrettin Karaca, Birleşmiş Milletler (BM)
tarafından da “Orman Kahramanı” unvanına layık görülen bir isimdir.
 ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, Derek Chauvin isimli
beyaz bir polis, gözaltına alarak yere yatırdığı George Floyd isimli siyahı
boynuna diziyle bastırarak ölümüne sebep olması ABD’de ırkçılık karşıtı
halk olaylarına sebep olmuştur. Başlangıçta beyazlarla eşit haklara sahip
olmayan siyahiler için 1900’lü yıllar mücadele yılları olarak tarihe geçti.
20’inci yüzyılın başlarında siyahilerin beyazlarla eşit haklara sahip olma
mücadelesi başladı. Bu mücadelenin ünlü siyah aktivistleri Martin Luter
King ve Malcolm X’tir
 “Yüreğimin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi
Kudüs vardır.” sözlerinin sahibi, Türk edebiyatının “Kudüs Şairi” ve yedi
güzel adamdan biri olan Nuri Pakdil, vefat etti.
 Türkiye’nin Eurovision birinciliği: Letonya nın başkenti Riga da
48.düzenlenen yarışmada temsilcimiz Sertab Erener “everyway that i can”
parçasıyla birinci oldu.
 İslam Konferansı Teşkilatının ilk Türk Genel Sekreteri: Prof. Dr. Ekmeleddin
Mehmet İhsanoğlu
SPOR
 2021 de Şampiyonlar Ligi Finalin oynanacağı şehir:
İSTANBUL
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 Ocak 2020 de geçirdiği helikopter kazası ile hayatını kaybeden “Black
Mamba” lakaplı Amerikalı ünlü basketbolcu:
KOBE BRYANT
 Şubat 2020 de Roma da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda
“Erkekler Serbest Stil 92 kilo da” İsviçreli rakibini finalde yenerek Avrupa
şampiyonu olan Milli güreşçimiz:
SÜLEYMAN KARADENİZ
 Şubat 2020 de Slovenya da bir çocuğun teleferikten düşmesine engel olarak
Slovenya da KAHRAMAN ilan edilen ALP DİSİPLİNİ MİLLİ TAKIMI
SPORCUSU kayakçımız:
SILA KARA
 Şubat 2020 de Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda oynayacağını
açıklayan Amerikalı basketbolcu kimdir?
SHANE LARKİN
 Şubat 2020 de Polonya da düzenlenen VİRTÜS DÜNYA SALON
ATLETİZM ŞAMPİYONASI nda PENTATLON branşında dünya
şampiyonu olan özel sporcumuz:
FATMA DAMLA ALTIN
 Şubat 2020 de Polonya da düzenlenen VİRTÜS DÜNYA SALON
ATLETİZM ŞAMPİYONASI’nda 60 metre branşında dünya şampiyonu olan
özel sporcumuz: ESRA BAYRAK
 Dubai de düzenlenen Open G-2 Tekvando Şampiyonasında Şubat 2020 de
şampiyon olan milli sporcumuz kimdir?
MERYEM İYİN
 Şubat 2020 de Kanada da düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik
yarışmasında Dünya 1. Si olan 10 yaşındaki öğrencimiz:
ELANUR AKINCI
 Otoritelerce dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı futbol oyuncularından biri
olarak kabul edilen “Tanrı’nın Eli” lakaplı Arjantinli ünlü futbolcu Diego
Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. (Kasım 2020)
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 2020 yılında Dünya Dağ Bisikleti Maratonu Şampiyonası na ev sahipliği
yapacak ülke ve şehir:
TÜRKİYE – SAKARYA.
 Avrupa Spor Kentleri Federasyonu (ACES Europe) Tekirdağ'ın Çorlu
ilçesini 2020 AVRUPA SPOR KENTİ olarak belirledi.
 2020 de İstanbul da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali yapılan
açıklamayla İstanbul dan dan alınarak LİZBON (PORTEKİZ) e verilmiştir.
 2020 de Tokyo da yapılması planlanan ancak COVİD-19 sebebiyle 2021
yılına ertelenen Uluslararası Etkinlik:
YAZ OLİMPİYATLARI
 2020 yılı 21-99 yaş F klavye dünya şampiyonu
CELAL AŞKIN
 Milli yüzücümüz ‘’Sümeyye Boyacı’’ Türkiye’den Barbie’nin 2020 rol
modeli seçilmiştir.
 Milli buz patenci ‘’Masal Oran’’ Altın Kitap’a adını yazdıran ilk Türk kız
sporcu olmuştur.
 2019 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli
sporcumuz:
BUSENAZ SÜRMENELİ
 2018 ve 2019 yıllarında, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya
kazanan milli sporcumuz:
İREM YAMAN
 2019 da Avustralya nın Perth kentinde düzenlenen Okyanusya Açık Judo
Turnuvasında, kadınlar 78 kiloda Altın madalya kazanan Milli
tekvandocumuz:
KAYRA SAYİT
 2019 yılında Çin de düzenlenen 7. Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarında
grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Milli güreşçimiz:
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RIZA KAYALP
 2019 da İsrail de düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Halter Şampiyonasında
Erkekler 15 Yaş Altı 81 kiloda Avrupa rekoru kırarak şampiyon olan milli
haltercimiz
HAKAN ŞÜKRÜ KURNAZ
 2019 da Fransa nın Macon kentinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş
Şampiyonasında serbest stil 66 kiloda Dünya Şampiyonu olan milli
güreşçimiz
ENES USLU
 Olimpiyat bayrağı üzerindeki 5 renkli halka 5 kıtanın sembolüdür. Buna göre
hangi renk halka hangi kıtayı temsil eder?
Mavi halka: AVRUPA
Sarı halka: ASYA
Siyah halka: AFRİKA
Kırmızı halka: AMERİKA
Yeşil halka: AVUSTRALYA
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GENELGE KONGRE SAVAŞLAR VE ANTLAŞMALAR
HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919)
Maddeleri
İşgallere karşı protesto mitingleri yapılacak.
İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetine işgalleri kınayan telgraflar
çekilecek.
Mitingler sırasında azınlıklara kötü davranılmayacak.
Milli cemiyetlerin etkinliği sağlanacaktı.
Önemi;
Milli direniş bilinci ilk defa uyandırıldı. Ulusal bilinç ilk kez ulusal
direnişe döndü.
İç ve dış düşmana karşı birlikte hareket etme yönünde halk uyandırıldı.
M. Kemal İstanbul’a geri çağrıldı. Ancak emri dinlemeyerek Amasya’ya
hareket etti.
UYARI: Havza Genelgesi’yle Kurtuluş Savaşı şahsi olmaktan çıkıp,
ulusal bir kimlik kazanmıştır.
AMASYA GENELGESİ (21-22 Haziran 1919)
Önemi
Bu genelge ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması
yolunda atılan ilk adımdır. Türk Ulusuna bu çağrının yapılmasının
gerekçesini ve uygulanacak plânı açıklamaktadır. Amasya tamimi, hem
ihtilalin neden ve programını, hem de ihtilalin başladığını gösteren bir
belge niteliğindedir.
Bu genelgede:
İlk defa yönetim şeklini değiştirme fikri vardır.
İlk defa milli egemenlik anlayışı vardır.
Kurtuluş savaşının yöntemi belirtilmiştir.
Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın ilk siyasi belgesidir.
İlk defa kurtuluş savaşının mücadele safhası başlamıştır.
İlk defa kurtuluş savaşının gerekçesi, yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
İlk defa millet egemenliğine dayanan yönetimden bahsedilmiştir.
İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden
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bahsedilmiştir.
İlk defa Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir.
ERZURUM KONGRESİ
(23 Temmuz- 7 Ağustos 1919)
Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesine göre Doğu Anadolu'daki
altı vilayette bir karışıklık çıktığı takdirde, İtilaf Devletleri bu yerleri
işgal edebilecekti.
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin girişimleriyle bölgedeki
Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır.
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Cemiyet Ermeni
tehlikesine karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere Erzurum'da bir
kongre toplamaya karar verdi. Erzurum Kongresi'ne katılan Mustafa
Kemal, kongreye başkan seçildi.
Erzurum Kongresi'nin Önemi:
Erzurum Kongresi Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini engellemek
amacıyla Doğu Anadolu'dan gelen delegelerle toplanmıştı. Amacı,
toplanış şekli (bilgi yelpazesi.com) ve yapısı bölgesel bir kongre idi.
Ancak Mustafa Kemal'in kongreye katılımı ve kongre üyelerini
yönlendirmesiyle bütün yurdu ilgilendiren milli kararlar alındı.
Kongre, Mustafa Kemal başkanlığında dokuz kişilik Temsil Heyetini
seçerek çalışmalarını tamamladı.
Kongrede alınan kararlar İstanbul'da bulunan İngiliz ve Fransızları
rahatsız etti. Onlar bu kongreyi bir ihtilal başlangıcı olarak kabul ettiler.
Mustafa Kemal Paşanın diğer çalışmalarının engellenmesi için İstanbul
Hükümetine baskı yapmaya başladılar.
İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal ve Rauf Beyin tutuklanması emrini
Kazım Karabekir Paşa, uygulamayarak Mustafa Kemal Paşayı
desteklemiştir.
Yani:
Bitlis, Erzurum, Sivas ve Trabzon delegelerinin katılmasıyla toplanmış
Bölgesel; aldığı kararlar bakımından Ulusal nitelikli bir kongredir.
Mustafa Kemal Başkan seçilmiştir. “Yurt parçaları bir bütündür,
parçalanamaz. Osmanlı devleti dağılırsa, Ulus birlikte direnecek ve
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yurdu savunacaktır. İstanbul Hükümeti bağımsızlığı sağlayamaz ise
ulusal kongrenin seçeceği geçici bir hükümet kurulacaktır.” İlk kez
Vatan bütünlüğü, Ulusal Egemenliğin sağlanması gerektiği ve İLK KEZ
yeni bir devletin kurulması düşüncesi belirtilmiştir. İlk kez manda ve
himaye kabul olunmaz düşüncesiyle, İlk kez yabancılara İmtiyaz
verilemeyeceği düşünceleri belirtilmiştir.
İlk defa hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik Temsil
Heyeti seçilmiştir.
İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir.
NOT: Erzurum kongresi bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar
tüm yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongredir.
SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919)
ÖNEMİ
 Kongrenin Amaçları:
Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Trakya'yı, yani bütün ülkenin milli
bütünlüğünü sağlamak,
Bölgesel olan Erzurum Kongresi'nde alınan kararları, milli bir
kongrede kabul edilmesini sağlayarak millete mal etmek.
 Sivas Kongresi'nin Önemi
 Sivas Kongresi kararları, Erzurum Kongresi kararlarının bir tekrarı
gibi görünmekle beraber, burada azınlıklara vatandaşlık hakkı
tanınmıştır.
 İşgalcilere karşı silahlı mücadele fikri benimsenmiştir,
 Temsil Heyeti'nin üye sayısı 9'dan 13'e çıkarılmıştır.
 Bu kongre kararları da, Erzurum Kongresi kararları gibi ihtilalci
bir nitelik taşımaktadır.
 Mustafa Kemal'in tutuklanması için İstanbul Hükümeti'nin gayreti
üzerine Heyet-i Temsiliye tarafından İstanbul ile Anadolu arasında
her türlü siyasi ilişki ve haberleşme kesilmiştir,
 Kongre Batı Anadolu Umum Kuvayı Milliye Komutanlığı'na
Ankara'da bulunan 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat (Cebesoy)
Paşa'yı atamıştır.
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 Bu yabancı işgallerine karşı Türk Milleti'nin direneceğinin bir
işaretidir.
 Sivas Kongresi'nde Cumhuriyet rejimine doğru bir adım atıldığını
artık yabancı temsilciler de anlamışlardır.
 Mustafa Kemal’in başkan olup olmaması ve manda gündeme
gelmiştir. Ulusal dernekler bir çatı altında birleştirilmiştir. Mustafa
Kemal başkan seçilmiştir. Toplanma ve alınan kararlar
bakımından ulusal bir kongredir. Milli egemenliği önemli bir
adımdır. Mandadan vazgeçildi. TBMM seçimleri yapılıncaya
kadar Temsil Heyeti kuruldu. Padişaha meclis-i mebusan-ı
toplaması için baskıda bulunuldu. Vali Ali Galip kongreyi
engellemediği için 4 Ekim 1919 da İstanbul hükümetinden Damat
Ferit istifa etti. Bu gelişme üzerine “İstanbul Anadolu’ya egemen
değil bağlı olmak zorundadır” görüşü yayıldı.
UNUTMAYIN: Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek bütün
memleketi kapsayan bir nitelik kazandırması bakımından inkılâp tarihimizde büyük
öneme sahip bir kongredir.

AMASYA GÖRÜŞMESİ (20-22 Ekim 1919 )
ÖNEMİ
 İstanbul Hükümet temsilcisi Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul
edilen kararları benimsemiştir.
 Ancak Salih Paşa Amasya Görüşmeleri'nde alınan kararları İstanbul
Hükümetine kabul ettirememiştir.
 Amasya Görüşmeleri sonucunda uygulamaya koyulan tek madde
“Milli Meclisin açılması” kararı olmuştur.
 İstanbul Hükümet; Salih Paşayı Temsil Heyeti'yle görüşmek üzere
Amasya'ya göndermekle Temsil Heyeti'nin ve Milli Mücadele'nin
varlığını hukuken (bilgi yelpazesi.com) tanımıştır. Temsil Heyeti'nin
siyasi etkinliği ve saygınlığı artmıştır.
YANİ: İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti arasında. Bahriye Nazırı Salih Paşa
ile Mustafa Kemal, Rauf ve Bekir Sami katıldı. İstanbul Hükümeti, Ankara
hükümetini tanıyor. Temsil heyetinin nüfusu ve güvenilirliği artıyor. Anadolu
hareketine katılım hızlanmıştır.
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 Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelişi (27 Aralık 1919)
İstanbul'da Mebusan Meclisi'nin açılması kesinleşince Temsil Heyeti
meclisin çalışmalarını daha yakından takip etmek amacıyla Ankara'ya
geldi.
Ayrıca Ankara'nın;
 Haberleşme, kara ve demir yolu ulaşımı imkânlarının elverişli olması
 Batı Cephesi'ne yakın ve güvenli olması,
 Anadolu'nun merkezi konumunda bulunması, Temsil Heyeti'nin
gelmesinde çok etkili oldu.
 Ankara, Temsil Heyeti'nin gelmesiyle Milli Mücadele'nin merkezi
oldu. Üç yıl sonra da (13 Ekim 1923) Ankara, yeni Türk devletinin
hükümet merkezi olacaktır.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHİ DÖNEMLER
1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMI (1914-1918)
1914
1 Ağustos Birinci Dünya Savaşı: Tarih:28 Temmuz 1914-11 Kasım 1918
Sebep: Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik
düşüncesi
Sonuç: Asya ile Avrupa'da yer alan ülkelerin bütün
düzeni bozulmuştur. Osmanlı Devleti, AvusturyaMacaristan ve Çarlık Rusya parçalanmaya
başlamış ve Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya
ve Macaristan isminde yeni ülkeler kurulmuştur.
2 Ağustos Türk-Alman ittifakı.
10 Ağustos İki Alman gemisinin Çanakkale’ye sığınması (Yavuz ve Midilli).
29 Ekim Türk Donanmasının Ruslara taarruzu.
1 Kasım Türkiye’nin savaşa girişi.
7 Aralık Türk Ordusunun Kut’ül Amara’da İngilizleri kuşatması.
22 Aralık Sarıkamış Taarruzu:
Tarih: 22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915
Bölge: Sarıkamış
Sebep: Osmanlı İmparatorluğu 'nun 93 Harbi
sırasında kaybettiği Toprakları geri almak
istemesi
Sonuç: Rusya Doğu Anadolu Bölgesi 'ni kuşattı
1915



20 Ocak M. Kemal 19. Tümen Komutanı.
2-3 Şubat Süveyş Kanalı Harekâtı: Sebep: Büyük Britanya'yı Mısır'da tutarak,
Batı Cephesi'ne kuvvet göndermelerini
engellemek.
Sonuç: Verilen ağır kayıp karşısında kanalı
ele geçirmenin imkânsızlığını anlaşılmış ve
kuvvetlerinin
geri
çekilmesi
kararı
verilmiştir.



4 Mart İngiltere ve Fransa Boğazları Rusya’ya bırakması



18 Mart Çanakkale Türk zaferi:
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20 Mayıs İtalya’nın savaşa girmesi.
27 Mayıs Ermeni Tehciri için kanun.
6 Ağustos Conkbayırı (Çanakkale/Arıburnu Cephesi)Taarruzu.
12 Ekim Bulgaristan’ın savaşı girmesi.
10 Aralık Mustafa Kemal’in Çanakkale’den ayrılışı.

1916


M. Kemal Muş ve Bitlis’i Ruslardan alıyor

1917



12-16 Mart Rusya’da Bolşevik Devrimi
7 Kasım Bolşevikler Rusya’da iktidarı ele geçiriyorlar. (Ekim İhtilali).

1918




Suriye Cephesi’nde M.Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanı oluyor.
8 Ocak Başkan Wilson’un 14 ilkesi ilan ediliyor.
30 Ekim Mondros Mütarekesi: Sebep: Osmanlının savaşacak gücünün
kalmaması.
Sonuç: Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

MILLI MÜCADELE DÖNEMI (30 EKIM 1918-24TEMMUZ 1923)
30 Ekim 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı ile İtilaf
Devletleri arasında imzalandı. Osmanlı’yı fiilen bitirmiş,
işgallere dayanak olmuş, tepki olarak Milli Direniş
Örgütleri kurulmuştur.

Ocak 1919

Antep, Maraş, Urfa, Adana’yı İngilizler işgal ediyor.

18 Ocak 1919

Paris Barış Konferansı, İtilaf Devletleri ile yenilen
devletlerin imzalayacakları barış antlaşmalarının
şartlarının belirlenmesi için Paris’te toplanılmıştır. Barış
Antlaşmalarının Sevr hariç hepsinin şartları burada
belirlendi. İtilaf Devletleri, Almanya ile 28 Haziran 1919
tarihinde Versay Barış Antlaşmasını; Avusturya ile 10
Eylül 1919 tarihinde SainGermain Barış Antlaşması,
Bulgaristan ile 27 Kasım 1919 tarihinde Nöyyi Barış
Antlaşması, Macaristan ile 6 Haziran 1920 tarihinde
Triyanon Barış Antlaşması, Osmanlı ile 10 Ağustos 1920
tarihinde Sevr Barış Antlaşması imzalanmıştır.
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15 Mayıs 1919

Yunan ordusu İtilaf donanmaları koruyuculuğunda
İzmir’i işgal ediyor. İşgalle silahlı mücadele de
başlamıştır. İlk kurşun.
M.Kemal İstanbul’dan Samsun’a hareket ediyor.

16 Mayıs 1919
19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması. Milli Mücadeleye
hazırlık dönemi başlıyor.

28 Mayıs 1919

Ayvalık’ta Yunan çıkartma hareketine silahlı direniş.

28-29 Mayıs 1919

Havza Genelgesi
30 Ekim 1918 Mondros
Mütarekesi’nden Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu 23
Nisan 1920 tarihine kadarki süreye ‘’ Kongreler Dönemi
‘’ denir. Bu süre içinde 30 Kongre toplanmıştır. Bilindik
olanları bunlardan daha ulusal ve önemli olanlarıdır.
Meclisin açılmasıyla kongreler işlerini meclise
bırakmıştır.

22 Haziran1919

Amasya Genelgesi

8-9 Temmuz 1919

M. Kemal askerlikten istifa ediyor.

23 Temmuz – 7 Ağustos 1919
26-31 Temmuz 1919
16-25 Ağustos 1919

Erzurum Kongresi
Balıkesir Kongresi
Alaşehir Kongresi

4-11 Eylül 1919
7 Eylül 1919

Sivas Kongresi
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetinin
kuruluşu. (Sivas Kongresinde kuruldu.)

9 Eylül 1919
22 Eylül 1919
13 Ekim 1919

Ali Fuat Paşa Umum Kuvayı Milliye komutanı.
Anzavur’un Balıkesir yöresi ayaklanması.
Amiral Bristol’un raporu yayınlanıyor.

20-22 Ekim 1919

Amasya Görüşmesi veya Protokolü ( Mülakatı ) TürkKürt birlikteliğini ortaya koyan ilk girişim bu protokolde
yer alır.

29 Ekim 1919
1 Kasım 1919
16 Kasım 1919

Fransızlar Antep’i işgal ediyor.
İngilizler Maraş’ı Fransızlara devrediyor.
Sivas’ta komutanlar toplantısı.

27 Aralık 1919

Ankara milli mücadelenin karargâhı oluyor. Sivas’ta
çalışmalarını tamamlayan Temsil Heyeti bu tarihte
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Ankara’ya geliyor. Bu tarihten sonra Ankara milli
mücadelenin sevk ve idare edildiği bir merkez olacaktır.
29 Aralık 1919-1920
12 Ocak 1920

Maraş’ta Fransızlara karşı milli direniş.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul’da toplandı, en
önemli faaliyeti 28 Ocakta oy birliği ile kabul edilen
Misak-ı Milli’ dir. 17 Şubatta da kamuoyuna
açıklanmıştır.

17 Ocak 1920
28 Ocak 1920
11 Şubat 1920

Urfa’da milli direniş başlıyor.
Mebuslar Meclisi Misak-ı Milliyi ilanı, kabul edilişi.
(Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenmesi).
Fransızlar Maraş’tan çekiliyor.

16 Şubat 1920

Anzavur yeniden ayaklanıyor.

3 Mart 1920

Ali Rıza Paşa Kabinesi çekiliyor. Salih Paşa Kabinesi
kuruluyor.

16 Mart 1920

İngilizler İstanbul’u işgal ediyor. İstanbul’un resmen
işgali. İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul’daki resmi
binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması,
mebusların Anadolu’ya kaçmaları, ele geçenlerin
İngilizler tarafından sürülmesi.

19 Mart 1920

M. Kemal Paşa Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir
meclis toplamak için bir çağrıda bulunuyor.

1 Nisan 1920

Antep’te bulunan Fransız
tarafından kuşatılıyor.

2 Nisan 1920
5 Nisan 1920
10 Nisan 1920
11 Nisan 1920

Salih Paşa Kabinesi istifa ediyor.
Damat Ferit Paşa Kabinesi.
Fransızlar Urfa’yı boşaltıyor.
Kuvay-ı Milliye aleyhine İstanbul Fetvası. Mebuslar
Meclisi Padişah tarafından dağıtılıyor.
Bolu ve Düzce ayaklanmaları.
Kuvay-ı İnzibatiye kuruluyor.
Beypazarı ayaklanması.

13 Nisan 1920
18 Nisan 1920
19 Nisan 1920

kuvvetleri

Antepliler

ADI KONULMAMIŞ DEVLET DÖNEMI(23 NISAN 1920-29 EKIM 1923)
23 Nisan 1920

Büyük Millet Meclisi ( B.M.M. ) Ankara’da kuruluyor.
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24 Nisan 1920

M. Kemal Meclis Başkanı. Büyük Millet Meclisinin ilk
başkanı oluyor.

26 Nisan 1920

Sen Remo Konferansı, İtilaf Devletleri Osmanlı ile
yapılacak olan antlaşmanın şartlarını belirlemek için
toplanmışlardır.

29 Nisan 1920

Hiyanet-i Vataniye Kanunu.

30 Nisan 1920
3 Mayıs 1920

B.M.M' nin kuruluşu bütün dünyaya ilan ediliyor.
Bakanlar kurulu kuruluyor.

5 Mayıs 1920
8 Mayıs 1920

Anadolu’nun karşı Fetvası.
Pozantı’daki Fransız kuvvetlerini
kuşatıyor.

11 Mayıs 1920

İstanbul Harp Divanı M. Kemal’i gıyaben idama
mahkûm ediyor.

14 Mayıs 1920

Yenihan ayaklanması.

24 Mayıs 1920

Padişah M. Kemal hakkındaki idam kararını onaylıyor.

28 Mayıs 1920
30 Mayıs 1920
1 Haziran 1920

Pozantı’daki Fransız birlikleri teslim alınıyor.
Türkiye-Fransa ateşkesi.
Amerikan Kongresi Ermeni mandasını reddediyor.

9 Haziran 1920
14 Haziran 1920
22 Haziran 1920
27 Haziran 1920

Doğu Anadolu’da Ermenilere karşı seferberlik.
Yozgat ayaklanması.
Balıkesir’in Yunan ordusu tarafından işgali.
Mustafa Kemal Paşa, El-Cezire Merkez Komutanı Nihat
Paşa’ya bir talimatname göndermiştir. Talimatnamenin
1. Maddesinde açıkça Kürtlere tedrici bir özerklik
verilmesine vurgu yapmıştır. 2. Maddede milletlerin
kendi kaderlerini belirlemeye hakları olduğunu, tüm
dünya tarafından kabul görülen bu hakikat doğrultusunda
Kürtlerin de BMM idaresinde yaşamak kaydıyla mahalli
idarenin El-Cezire Cephesi Kumandanlığına ait olduğunu
beyan etmiştir.

2 Temmuz 1920

Bandırma, Kirmasti ve Gönen’in
tarafından işgali.
Bursa’nın Yunanlar tarafından işgali.
İngilizler Batum’u boşaltıyor.

8 Temmuz 1920
9 Temmuz 1920
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18 Temmuz 1920
21 Temmuz 1920
25 Temmuz 1920
10 Ağustos 1920

B.M.M. Misak-ı Milliye yemin ediyor.
Yunan ordusu Tekirdağ’ı işgal ediyor.
Yunan ordusu Edirne’yi işgal diyor.
Sevr Antlaşması’nı imzalanması.
Uygulanamamış, Lozan ile değiştirilmiştir.

11 Eylül 1920

B.M.M. Firariler Hakkında Kanun ve İstiklal
Mahkemeleri kuruyor.

18 Eylül 1920

İstiklal Mahkemeleri faaliyetlerine başladı.

30 Eylül 1920
3 Ekim 1920

Ermenistan’a karşı Türkiye ordusunun harekâtı.
Konya Ayaklanması.

29 Ekim 1920

Damat Ferit Paşa Kabinesi yerine Tevfik Paşa Kabinesi
kuruluyor.

30 Ekim 1920
3 Aralık 1920

Türkiye ordusu Kars’ı kurtarıyor.
Gümrü Antlaşması’nın Ermenistan ile imzalanması

5 Ocak 1921

Çerkes Ethem Yunanlılara sığınıyor.

6-10 Ocak 1921

Birinci İnönü Zaferi: Sebep: Yunanlılar Sevr
Antlaşmasını Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne kabul ettirmek
istemesi.
Sonuç: Türk Cumhuriyeti'nin
düzenli ordu çalışmaları sona
ermişti ve ülkedeki milli birlik ve
bütünlük sağlandı.

20 Ocak 1921

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani 1921 anayasası
meclisçe kabul edildi. Bu kanunda vilayetlerde mahalli
özerklik öngörülmüştür. Mustafa kemal Paşa tarafından
Kürdistan’da ‘’tedricen mahalli idare ihdası’’ talebi,
Kürtler’in yabancılarla anlaşmasına engel olmaya ve
BMM’ye bağlılıklarını sağlamaya yönelik olmuştur. 1617 Ocak 1923 tarihinde de Mustafa Kemal, İzmir’de bu
konu hakkında şöyle konuşmuştur: ‘’ Kürtler’e bir tür
yerel özerklik verilecektir.’’ Ancak, 24 Anayasasında
bunların esamesi okunmayacak ve ulus devlet
dayatmaları sistematik olarak Doğu ve Güneydoğu da
uygulanacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ ün Milli
mücadele dönemindeki düşünce, söz ve davranışları da
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daha sonra anlaşılacağı üzere ‘’bir ilmi siyaset gereği
olduğu’’ görülecektir.
28-29 Ocak 1921

Mustafa Suphi’nin Katledilmesi TKP önde gelenleri
başta Mustafa Suphi olmak üzere Türkiye’ye Kurtuluş
Savaşına destek için geldiler. Ne var ki, 28-29 Ocak
gecesi Karadeniz’de bindikleri motor Teşkilat-ı
Mahsusacı Yahya Kaptan tarafından basılacak, Suphi ve
arkadaşları Karadeniz’de boğularak öldürüleceklerdir.
Emri kimin verdiği bugün dahi tartışma konusudur.

9 Şubat 1921

Antep Fransızlara teslim oluyor.

21 Şubat-12 Mart 1921

Londra Konferansı toplanması. Amaç, Sevr’i hafifletip
B.M.M’ye kabul ettirmek.

6 Mart-17 Haziran 1921

Koçgiri Ayaklanması Sivas, Erzincan ve Tunceli
yöresinde, adını ayaklanan Koçgiri aşiretinden almıştır.

12 Mart 1921

İstiklal Marşının Meclisteki kabulü.

16 Mart 1921

Moskova Antlaşması. Büyük Millet Meclisi ile Rusya
arasında olmuştur.
İkinci İnönü Zaferi: Sebep: TBMM’ye Sevr’i kabul
ettirmek
Sonuç: İtalyanlar ve Fransızlar
İşgal ettikleri yerlerden çekilmeye
başladılar. Halkın TBMM’ye olan
güveni arttı.
Milli Bayram.
Müdafaa-ı Hukuk Grubunun kurulması.
Yunan ordusunun ileri Harekâtı.
Eskişehir-Kütahya Savaşları: Sebep: Yunanlıların,
TBMM ordularını
yok etmek istemeleri.
Sonuç: TBMM’nin
birliklerinin ilk ve
tek yenilgisi olması.

23 Mart-1 Nisan 1921

23 Nisan 1921
10 Mayıs 1921
10 Temmuz 1921
10-24 Temmuz 1921

13 Temmuz 1921A
17 Temmuz 1921

Afyon Karahisar’ın Yunan ordusunca işgali.
Kütahya’nın işgali.

30 Temmuz 1921

İstiklal Mahkemeleri yeniden kuruluyor.
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5 Ağustos 1921

Mustafa Kemal Başkomutan olarak meclis yetkilerini
kendinde topluyor. Tek Adam Dönemi başlıyor.

7-8 Ağustos 1921
23 Ağustos-13 Eylül 1921

Tekâlif-i Milliye Emirleri.
Sakarya meydan Savaşı: Sebep: Kütahya – Eskişehir
Savaşları’nda yaşanan yenilgi
olarak gösterilmesi.
Sonuç: İtalyanlar Sakarya
Savaşı'ndan sonra Anadolu
topraklarını
tamamen
boşaltmışlardır.
Malta'daki
Türk
Esirler
serbest
bırakılmıştır

13 Ekim 1921

Kars Anlaşması. B.M.M ile Ermenistan, Gürcistan,
Azerbaycan arasında olmuştur. Doğu sınırımız çizilmiş
oldu.

20 Ekim 1921

Ankara Antlaşması. B.M.M ile Fransa arasında
olmuştur. Hatay hariç güney sınırımız çizilmiş oldu.

22 Mart 1922
26 Mart 1922

İtilaf Devletlerinin ateşkes önerisi.
İtilaf devletlerinin barış önerisi.

26 Ağustos 1922

Büyük Taarruz: Sebep: TBMM’nin ülkeyi
korumak ve işgal altında kalan
toprakları geri almak istemesi.
Sonuç: Yunan işgali sona ermiştir.
Kurtuluş savaşının askeri safhası
kapanmıştır.

30 Ağustos 1922

Dumlupınar

2 Eylül 1922

Başkomutan Meydan Muharebesi:
Sebep: Kurtuluş savaşının kazanılmak
istenmesi.
Sonuç: Yunalılar tamamen
Anadolu'dan ayrıldı. Türk ordusu 200 yıl
aradan sonra taarruz savaşı kazandı.
Yunan Başkomutanının esir oluşu.

9 Eylül 1922
3 Ekim 1922
11 Ekim 1922

Türk ordusunun İzmir’i kurtarışı.
Mudanya Konferansı başlıyor.
Mudanya Mütarekesi:
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Sebep: Rusya’nın bizi desteklemesi, Türkiye’nin savaşa
girmek istememesi.
Sonuç: Türkiye eşit devlet sayılmıştır. İstanbul ve
boğazlar savaşsız kazanılmıştır.
20 Ekim 1922

Türk Jandarması İstanbul’da.

20 Kasım 1922

Lozan Barış Konferansı başlamış, 4 Şubat 1923 ‘te
kesilmiştir. 23 Nisan 1923 tarihinde Lozan’da
görüşmeler tekrar başlamıştır. 24 Temmuz 1923
tarihinde Lozan Barış Antlaşması ile sona ermiştir.
Edirne’de ulusal yönetim kuruluyor.
İzmir İktisat Kongresi toplanıyor.
B.M.M. yeni seçimler için karar veriyor. Daha sonra
TBMM olacak.
TBMM dağılıyor.
Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır.
TBMM’nin açılması.

25 Kasım 1922
17 Şubat 1923
1 Nisan 1923
15 Nisan 1923
24 Temmuz 1923
11 Ağustos 1923
23 Ağustos1923
9 Eylül 1923

Lozan Muahedesinin TBMM'ninde tasdiki.
Cumhuriyet Halk Partisinin kurulması.(Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin(4-11 Eylül
1919), sonrasında 1.Meclis’teki (1920) Müdafaa-i Hukuk
Grubunun üzerine önce Halk Fırkası, Cumhuriyetin ilanı
ile Cumhuriyet Halk Fırkası daha sonrada Cumhuriyet
Halk Partisi adıyla kurulmuştur.) (Resmi kuruluş tarihi
11 Eylül 1923)

6 Ekim 1923
13 Ekim 1923

Türk Ordusunun İstanbul’a girmesi.
Ankara başkent olarak kabulü.

TC. DEVLETİ DÖNEMİ (29 Ekim 1923 - ∞)
29 Ekim 1923-10 Kasım 1938 Dönemi
Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanları sırasıyla:
1923 – 1924 Mustafa İsmet İnönü
1924 – 1925 Ali Fethi Okyar Bey
1925 – 1937 İsmet İnönü (2. kere)
1937 – 1939 Celal Bayar
29 Ekim 1923
30 Ekim 1923

Cumhuriyetin ilanı Gazi M. Kemal Cumhurbaşkanı.
Başbakan olarak İsmet Paşa’nın göreve gelmesi.
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1 Kasım 1923

Fethi Okyar’ın Cumhuriyet devrinde TBMM’nin ilk
başkanı seçilmesi.

3 Mart 1924

Şeriye ve Evkaf vekâletlerinin kaldırılması.

3 Mart 1924

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılması.
Hilafetin kaldırılması ve Osmanoğulları’nın Türkiye
dışına çıkarılması. Tevhid-i Tedrisat Kanunu.

8 Mart 1924

Şeriat mahkemelerinin kaldırılışı.

20 Nisan 1924

Yeni anayasanın kabulü.1924 anayasasının kabulü.

17 Kasım 1924
13 Şubat 1925

Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu. (5
Haziran 1925 te kapatılacak )
Şeyh Sait İsyanı.

17 Şubat 1925

Aşar vergisinin kaldırılışı.

4 Mart 1925

Takrir-i Sükûn kanununun çıkarılması, 2. İstiklal
mahkemesinin kuruluşu.

12 Nisan 1925

Şeyh Sait’in yakalanması.

3 Haziran 1925

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılışı.

5 Ağustos 1925

Mustafa Kemal’in Latife Hanım’dan ayrılması.

2 Eylül 1925

Tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması, dini
kıyafetleri ve memurların şapka giyeceklerine dair
Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması.
Şapka Kanunu.
Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve
türbedarlıklar ile bazı unvanların men ve ilgasına dair
kanun.
Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında kanun.
Medeni Kanunun kabulü (Kadının medeni haklara
kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin
çağdaşlaştırılması).

25 Kasım 1925
30 Kasım 1925

26 Aralık 1925
17 Şubat 1926

1 Mart 1926

Yeni “Türk Ceza Kanunu’nun kabulü.

22 Nisan1926

“Borçlar Kanunu’nun kabulü.
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16 Haziran 1926

Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi

7 Mart 1927

İstiklal Mahkemeleri ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı.

15-20 Ekim 1927

Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Nutuk’unu okuması.

10 Nisan 1928

Anayasada mevcut olan “Devletin dini İslam’dır”
hükmünün kaldırılması. Anayasada değişiklikler
yapılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin laik devlet
karakterinin açıklığa kavuşturulması.

24 Nisan 1928
28 Mayıs 1928

Milletlerarası rakamların kabulüne dair kanun.
Millet mekteplerinin açılması hakkında kanun. Türk
vatandaşlığı kanunu.

8 Ağustos 1928

Gazi Mustafa Kemal’in İstanbul Sarayburnu’nda halka
ilk defa yeni Türk harflerinden söz açması.
Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında
Kanun’un TBMM’den geçmesi.

1 Kasım 1928

24 Nisan 1929
15 Mayıs 1929

İcra ve İflas Kanununun kabul
Deniz Ticaret Kanununun kabulü.

20 Şubat 1930
3 Nisan 1930

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun kabulü.
Belediye seçimlerinde Türk kadınlarına seçme ve
seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü.

11 Haziran 1930

Cumhuriyet Merkez Bankası Kuruluşu hakkında kanun.

12 Ağustos 1930

Fethi (Okyar) Bey başkanlığında Serbest Cumhuriyet
Fırkası’nın kuruluşu.

17 Kasım 1930

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendini feshetmesi.

23 Aralık 1930

Menemen Ayaklanması.

26 Mart 1931
12 Nisan 1931

Ölçüler kanununun kabulü.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu)’nin
kuruluşu.
Halkevlerinin açılması.
Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dili Kurumu)’nun
kurulması.

19 Şubat 1932
12 Temmuz 1932

18 Temmuz 1932

Milletler Cemiyeti’ne üye olundu.
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31 Mayıs 1933

İstanbul Darülfünunun yerine İstanbul Üniversitesinin
Kurulması hakkında kanun.

20 Haziran 1933
4 Ekim 1933

Üniversitede İnkılap Enstitüsü’nün kurulması.
Türk İnkılap Enstitüsünde ilk İnkılap dersinin Milli
Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet (Bayur) Bey tarafından
verilmesi.

26 Ekim 1933

Türkiye kadınlarına köy İhtiyar heyetlerine seçme ve
seçilme hakkının tanınması.

9 Şubat 1934

Balkan Antantı kuruldu. Türkiye, Yugoslavya, Romanya
ve Yunanistan arasında kuruldu.

21 Haziran 1934

Soyadı Kanunu, Mustafa Kemal’e TBMM’nin Atatürk
soyadını vermesi.

3 Aralık 1934

Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet
ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının
yasaklanmasına dair kanun.

20 Temmuz 1936

Montreux Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması ve
boğazların tamamen Türk hâkimiyetine geçişi. Türk
askerinin “gayri askeri” adı verilmiş bölgelere girmesi.

9 Temmuz 1937

Sadabat Paktı kuruldu. Türkiye, İran, Irak, Afganistan
arasında kuruldu.

27 Ocak 1937

Hatay’ın bağımsızlığının Milletler Cemiyetinde kabulü.

5 Şubat 1937

1935 yılında CHP kurultayında kabul edilen Atatürk
İlkeleri anayasaya girdi.

11 Haziran 1937

Atatürk’ün Trabzon’dan hükümete “Bütün çiftliklerini
ve mallarını millete bağışladığını” bildirmesi.

2 Eylül 1938

Hatay Millet Meclisinin toplanması
Sökmen’in Devlet Başkanı seçilmesi.

10 Kasım 1938

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı.
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11 Kasım 1938-22 Mayis 1950 İsmet İnönü Dönemi(1884-1973)
İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanları sırasıyla:
1939 – 1942 Refik Saydam
1942 – 1946 Şükrü Saraçoğlu
1946 – 1947 Recep Peker
1947 – 1949 Hasan Saka
1949 – 1950 Şemsettin Günaltay
11 Kasım 1938

İsmet İnönü Cumhurbaşkanı oldu. Atatürk’ün ölümü
üzerine “İkinci Adam” İsmet İnönü oybirliğiyle
Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.

26 Aralık 1938

İnönü “Milli Şef” oluyor. CHP Olağanüstü
Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye “Değişmez Genel Başkan”
unvanı verildi. Ayrıca “Milli Şef” olarak anılmaya
başlanılmıştır.

7 Eylül 1939
23 Haziran 1939

Bağımsız Hatay Devleti kuruldu.
Türkiye ile Fransa arasındaki görüşmeler devam etti ve
sonunda Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması kabul edildi.
Bunun üzerine Hatay Millet Meclisi Türkiye ile
birleşme kararı aldı

7 Temmuz 1939

Hatay Türkiye’ye katılıyor. Kendi meclis kararıyla
Türkiye’ye katılma kararı alan Hatay Cumhuriyeti, fiilen
Türkiye’nin ili olmuştur.

1 Eylül 1939

Almanya’nın Polonya’yı işgal edilmesi ile II. Dünya
Savaşı başlamış oldu.

17 Nisan 1940

Köy Enstitüleri kuruldu. Cumhuriyet tarihinin en önemli
eğitim hamleleri arasında yaralan Köy Enstitülerinin
kurulması kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir.

18 Haziran 1941

Türk-Alman Paktı imzalandı. (Türk-Alman saldırmazlık
paktı)

23 Haziran 1941

Refah Faciası meydana gelmiştir. 2. Dünya Savaşı
başlamadan İngiltere’ye sipariş edilen 4 denizaltı ve 4
muhribi teslim almak için yola çıkan Refah Şilebi
batırılmıştır. Olayın seyri şöyledir; Mersin Limanından
Mısır’ın İskenderiye Limanına giderken gece vakti atılan
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bir torpido sonucu gemi sulara gömülmüştür. Gemide
yaklaşık 150 kadar mürettebat şehit olmuştur.
11 Kasım 1941

Varlık Vergisi kanunun çıkartılması.
Özellikle
gayrimüslim ticaret erbabını hedefleyen “varlık vergisi”
kanunu çıkartılmıştır. Bu uygulama 1,5 yıl sürmüştür.
Ödeme yapmayanlar çalışma kamplarına gönderilmiştir.
Bu durum, CHP’nin büyük bir siyasi hatası olarak tarihe
geçmiştir.

14Temmuz 1942

Atılay Denizaltısı batmıştır. 90 denizcimiz şehit
olmuştur.

26 Haziran 1945

Birleşmiş Milletlerin kuruluşu.

18 Temmuz 1945

Milli Kalkınma Partisi kuruldu, çok partili hayat 15 yıl
aradan sonra tekrar başladı.

24 Ekim 1945

Birleşmiş Milletler Örgütü yürürlüğe girdi.

16 Kasım 1945

UNESCO ( Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü ) 2. Dünya Savaşında tahrip ettiği kültürel
değerleri sahiplenmek amacıyla kuruldu.

11 Aralık 1948

İlk Arap – İsrail Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu Filistin Meselesinde arabulucu olarak
atadığı Kont Bernadotte tarafından hazırlanan raporu
görüştü, raporda Kudüs’ün Araplara bırakılması
öneriliyordu.
NATO ( Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ) kuruldu.
Türkiye Avrupa Konseyine katılmıştır.

4 Nisan 1949
5 Mayıs1949
1 Ekim1949

Kızıl Devrimi gerçekleştiren Komünist Partisi lideri
Mao Zedong Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurdu.

14 Mayıs 1950

Demokrat Parti iktidara geldi. Demokrat partinin temeli
‘DÖRTLÜ TAKRİR’ e dayanır. 1950 seçimleri sonucu
dörtlü takrirde yer alanların statüsü şöyledir: Demokrat
partinin kurucusu, Celal Bayar-Cumhurbaşkanı, Adnan
Menderes-Başbakan, Mehmet Fuat Köprülü-Dış İşleri
Bakanı, Refik Koraltan- Meclis Başkanı oldu.
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22 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960 Celal Bayar (1883-1986) Dönemi
Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanı: Adnan Menderes (1950 – 1960 )
22 Mayıs 1950

Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü
cumhurbaşkanı oldu. Adnan Menderes başkanlığındaki
ilk Demokrat Parti hükümeti kuruldu. Refik Koraltan da
Meclis Başkanı olarak göreve başladı.

16 Haziran 1950

DP iktidarının ilk icraatlarından birisi, Türkçe okunan
ezanın tekrar Arapça okunmasını sağlamak olmuştur.

5 Temmuz 1950

Radyodan dini program yayın yasağı kaldırıldı.

Temmuz 1950

Kuzey-Güney Kore Savaşı’nda Birleşmiş Milletler
bütün ulusları, komünist Kuzey Kore’ye karşı ABD’nin
geniş katılımıyla oluşturulacak askeri güce katılmaya
çağırdı.

25 Temmuz 1951

Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkmıştır. Amaç, Atatürk
devrimlerini korumak, Atatürk heykel ve anıtlarına
saldırıların önüne geçmekti. Bu kanun halen geçerliğini
korumaktadır. Ayrıca devlet dairesine Atatürk’ün
portresinin konması hakkında genelge yayımlandı.

20 Eylül 1951

Türkiye’nin NATO’ya katılması kabul edildi.

4 Kasım 1951

İlkokulların ders programlarına din dersi konuldu.

15 Ocak 1952

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’nin Kuzey
Atlantik Antlaşması Teşkilatı’na (NATO) girişini
onayladı.

21 Ocak 1952

Milli Savunma Bakanlığı, Kore’de 34 subay, 46 astsubay
ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı.

18 Şubat 1952

Türkiye NATO’ya üye oldu.
NATO’ya katılma
protokolünü 1951 yılında Londra’da imzalayan Türkiye,
18 Şubat’ta örgüte resmen üye oldu. Bunun neticesi
olarak topraklarımıza ABD askeri üsleri kurulmaya
başlandı.

18 Temmuz 1952

Türkiye, Cemiyet-i Akvam’a (Birleşmiş Milletler) elli
altıncı üye olarak kabul edildi.
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30 Kasım 1952

ABD ilk hidrojen bombasını Eniwetok Adası’nda
patlattı.

.
27 Temmuz 1953

2 milyondan fazla insanın öldüğü Kore Savaşı sona erdi.

24 Şubat 1954

İstanbul’da sıcaklık -6 dereceye düştü. Tuna Nehri’nden
koparak Karadeniz’e ulaşan ve daha sonra İstanbul
Boğazı’na inen buzlar Boğazı ve limanı kapladı. Deniz
trafiği durdu.

11 Mart 1955

Alexander
Fleming
yaşamını
bakteriyolog Penisilini buldu.

1 Nisan 1955

Kıbrıs’ta EOKA terör örgütü faaliyetlerine başladı.

5 Eylül 1955

İstanbul Ekspres Gazetesi’nde Atatürk’ün Selanik’teki
evine bomba atıldığı haberi yayınlandı.
Atatürk’ün evine bomba atıldığı haberi üzerine, “Kıbrıs
Türk’tür Cemiyeti’nin ” İstanbul Taksim Meydanı’nda
düzenlediği açık hava toplantısı, 6-7 Eylül olaylarını
başlattı. Çok önceden planlanan gösteriler, kısa zamanda
Rum vatandaşların işyeri ve evlerine yönelik yağmaya
dönüştü. İstanbul, Ankara, İzmir’de sıkıyönetim ilan
edildi.

6 Eylül 1955

yitirdi.

İskoçlu

9 Eylül 1955

İstanbul’da 3, Ankara ve İzmir’de birer askeri mahkeme
kuruldu.

14 Temmuz 1958

Irak’ta darbe gerçekleşti, Kral Faysal ve Başbakan Nuri
Sait Paşa öldürüldüler.

16 Temmuz 1958

Ortadoğu’daki muhtemel karışıklıklara müdahale etmek
amacıyla 11 bin ABD askerinin İncirlik üssüne
indirilmesine başlandı.
Nükleer silah taşıyan ABD uçakları İncirlik üssüne indi.

19 Temmuz 1958
5 Mart 1959

Türkiye ile ABD arasında ikili bir askeri bir antlaşma
imzalandı. ABD’nin diğer Bağdat Paktı ülkeleriyle de
imzaladığı bu ikili antlaşmaya göre, bu ülkelere
doğrudan ya da dolaylı bir saldırı söz konusu olduğunda,
ABD ülkenin isteği üzerine gerektiğinde silahlı
kuvvetlere de başvurarak yardımda bulunacaktı. Bu
maddede yer alan “dolaylı saldırı” kavramının, Irak’ta
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yaşanmış olan darbe benzeri bir tehditle karşılaşıldığında
ABD’nin mevcut iktidarın yardımına koşacağı anlamına
geldiği yorumu yapıldı. Çünkü NATO antlaşması
çerçevesinde, ABD’nin bir “dış saldırı” konusunda zaten
yardım taahhüdü bulunmaktaydı.
27 Mayis 1960-28 Mart 1966 Cemal Gürsel Dönemi
Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanları sırasıyla:
1960 – 1961 Cemal Gürsel
1961 – 1965 İsmet İnönü (3. kere)
1965 Suat Hayri Ürgüplü
1965 – 1971 Süleyman Demirel
28 Mayıs 1960

Cumhurbaşkanı Celal Bayar istifa etti.1960 darbesi sonrası
Cemal Gürsel önce başbakan oldu. 1 yıl sonra da
cumhurbaşkanlığı görevine geldi. Tarafsız kişilerden (3 asker,
14 sivilden) oluşan bir hükümet kurulduğu duyuruldu.

29 Mayıs 1960

DP İçişleri Bakanı Dr. Namık Gedik, tutuklu bulunduğu Harp
Okulu’nda pencereden atlayarak intihar etti. Gözaltına alınmış
olan 150 kişi Yassıada’ya getirildi. Bu adanın adı günümüzde
Özgürlük ve Demokrasi adası olmuştur.

28 Mart 1966-28 Mart 1973 Cevdet Sunay Dönemi
Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanları sırasıyla:
1965 – 1971 Süleyman Demirel
1971 – 1972 Nihat Erim
1972 – 1973 Ferit Melen
12 Ekim 1969
Seçimlerinde oy oranı düşmesine karşın seçim sistemi
değiştiğinden AP’nin milletvekili sayısı arttı. 1970 yılında parti
içi çekişmeler nedeniyle bazı milletvekilleri ve senatörler
bütçeye ret oyu vererek 2. Demirel Hükümeti’ni düşürdüler ve
Ferruh Bozbeyli başkanlığında Demokratik Parti’yi kurdular.
06 Nisan 1973-06 Nisan 1980 Fahri Korutürk Dönemi
Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanları sırasıyla:
1973 – 1974 Naim Talu
1974 Bülent Ecevit
1974 – 1975 Sadi Irmak
1975 – 1977 Süleyman Demirel (2. kere)
1977 Bülent Ecevit (2. kere)
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1977 Süleyman Demirel (3. kere)
1978 – 1979 Bülent Ecevit (3. kere)
1979 – 1980 Süleyman Demirel (4. kere)
1980 – 1983 Bülent Ulusu
6 Ekim 1973

Mısır’ın Sina yarımadasını geri almak için İsrail’e karşı
başlattığı savaşın galibi Batı’nın desteğiyle İsrail oldu.

20 Temmuz 1974

Kıbrıs Barış Harekâtı. ( 14 Ağustos’ta Lefkoşe’ye girildi.)

12 Eylül 1980

Askeri Darbe. Siyasi düzensizlik, kararsızlık (istikrarsızlık),
terör, iktisadi gerileme, dış baskılar, hayat pahalılığı cuntayı bir
daha harekete geçirdi. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi geldi.
Darbe sonrası, Askeri Mahkeme’nin 16 Ekim 1981 tarihli kararı
ile o günlerde faaliyet gösteren 17 parti resmen kapatılmıştı.

16 Ekim 1981

09 Kasım 1982-9 Kasım 1989 Kenan Evren Dönemi
Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanları sırasıyla:
1980 – 1983 Bülent Ulusu
1983 – 1989 Turgut Özal
18 Ekim 1982
Yeni Anayasanın kabulü. 1982 Anayasası.
20 Mayıs 1983

Anavatan Partisi kuruldu. Anavatan partisi merkez sağda, liberal
ve milliyetçi bir görüşe sahip olarak Turgut Özal tarafından
kurulmuştu. Özgürlükçü ve bütün sağı ve liberalleri temsil etme
gayesi ile kurulmuştu ancak köken olarak Adalet Partisi ve
Demokrat Parti tabanlı idi.

15 Kasım 1983

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.

2 Ağustos 1990

Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle Körfez Savaşı başladı. 28 Şubat
1991’de savaş sona erdi.

09 Kasım 1989-17 Nisan 1993 Turgut Özal Dönemi
Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanları sırasıyla:
1989 – 1991 Yıldırım Akbulut
1991 Mesut Yılmaz
1991 – 1993 Süleyman Demirel (5. kere)
9 Kasım 1991

Berlin Duvarı yıkıldı. Doğu Almanya Batı ile birleşti.
Berlin Duvarı, Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya
kaçmalarını önlemek için Doğu Alman meclisinin kararı ile 13

www.ankaraparkur.com

Ankara Parkur

ankarapomemparkur

HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ..

92

Ağustos 1961 yılında Berlin'de yapımına başlanan 46 km
uzunluğundaki duvar.
Batı'da yıllarca "Utanç duvarı" (Schandmauer) olarak da anılan
ve Batı Berlin'i abluka altına alan bu betondan sınır, 9 Kasım
1989'da Doğu Almanya'nın, isteyen vatandaşların Batı'ya
gidebileceğini açıklamasının ardından tüm tesisleriyle birlikte
yıkıldı.
1991-1995

Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995
(İnsanlık Tarihinin Kara Lekeleri kısmında bahsedilmiştir.)

25 Şubat 1992

Hocalı soykırımı.
(İnsanlık Tarihinin Kara Lekeleri kısmında bahsedilmiştir.)

17 Nisan 1993

Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat etmiştir.

16 Mayıs 1993-16 Mayıs 2000 Süleyman Demirel Dönemi
Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanları sırasıyla
1993 – 1996 Tansu Çiller
1996 Mesut Yılmaz (2. kere)
1996 – 1997 Necmettin Erbakan
1997 – 1998 Mesut Yılmaz (3. kere)
1999 – 2003 Bülent Ecevit (4. kere)
17 Ağustos 1999
Gölcük Kocaeli Sakarya depremi
3 Temmuz 2000
Büyük Sinema Oyuncusu Kemal Sunal yaşamını yitirdi.
16 Kasım 2000
Büyük Sanatçı Ahmet Kaya Paris’te yaşamını yitirdi.
16 Mayıs 2000-28 Ağustos 2007 Ahmet Necdet Sezer (1941-Hayatta) Dönemi
Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanları sırasıyla:
1999 – 2002 Bülent Ecevit (4. kere)
2002 – 2003 Abdullah Gül
14 Mart 2003-2007 Recep Tayyip Erdoğan
11 Eylül 2001

New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin İkiz Kulelerine ElKaide militanlarınca saldırı düzenlendi.

20 Mart 2003

Irak Savaşı başladı. İkinci Körfez Savaşı, Irak’ı Özgürleştirme
Operasyonu olarak da bilinir.
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1 Mayıs 2003

Bingöl Depremi meydana geldi. Deprem 6,4 büyüklüğünde
tespit edilmiştir. Merkezi Bingöl’ün 15 km. kuzeyidir. Etkilenen
bölgede en az 176 kişi öldü, 625 bina çöktü veya ağır hasara
uğradı.

26 Mayıs 2003

Trabzon’da İspanya uçağı düştü. Trabzon’un Maçka ilçesi
yakınlarına düşen İspanya Barış Gücü askerlerini taşıyan
uçaktaki 62 asker, 13 mürettebat yaşamını yitirdi.

.
4 Temmuz 2003

Kuzey Irak’taki Süleymaniye kentinde Türk Özel Timi
Bürosu’ nu basan 100 kadar ABD askeri, 3’ü subay, 8’i
astsubay olmak üzere 11 Türk askerini başına çuval geçirerek
gözaltına alıp Kerkük’e götürdü. Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hilmi Özkök, olayın Türk ve ABD Silahlı Kuvvetleri
arasında en büyük güven bunalımını yarattığını söyledi.

12 Ekim 2006

Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanarak Nobel Ödülü
kazanan ilk Türk olarak tarihe geçmiştir. Akademi’nin 12 Ekim
2006 günü saat 14.00 civarında yayınladığı,“ 2006 Nobel
Edebiyat Ödülü ‘Kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken
kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler
bulan’ Orhan Pamuk’a verilmiştir. ” şeklindeki basın bildirisiyle
Nobel Edebiyat Ödülü’nün Orhan Pamuk’a verildiği resmen
açıklandı

30 Aralık 2006

Irak devrik lideri Saddam Hüseyin idam edildi.

28 Ağustos 2007-28 Ağustos 2014 Abdullah Gül (1950-Hayatta)Dönemi
Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanı:
29 Ağustos 2007(2. Kere) – 6 Temmuz 2011 Recep Tayyip Erdoğan (3. Kere)
29 Ağustos 2007 tarihinde Recep Tayip Erdoğan 60. hükümeti kurdu.
3 Ekim 2008
350 PKK’lının ağır silahlarla Şemdinli Aktütün Karakoluna
Kuzey Irak’tan ateş açmaları sonucu 15 Türk askeri hayatını
kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 20 askerin de yaralandığı
saldırıda 23 PKK’lı öldürülmüştür. Çatışma sırasından 2 askerle
bağlantı kesilmiştir. 6 Ekim 2008 günü kaybolan iki askerin
cesetlerine ulaşılmıştır.
.
31 Mayıs 2010
İskenderun’da bulunan Deniz Kuvvetleri’ne ait birliğe, erlerin
nöbet değişimi esnasında roketatarlı saldırı düzenlendi. 6 asker
şehit oldu, 3’ü ağır 7 asker yaralandı.
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31 Mayıs 2010

Mavi Marmara Katliamı. Mavi Marmara gemisi birçok,
milletten, dinden aktivistler, gazeteciler, sanatçılar, gönüllüler
İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu kırmak için
Sarayburnu’ndan demir aldı ve menziline doğru harekete geçti.
İHH ( İnsani Yardım Vakfı) organizasyonuyla Gazze’ye insanî
ve tıbbî yardım götüren MV Mavi Marmara adlı gemiye İsrail, 9
Türk vatandaşını şehit ederken birçok yolcuyu da yaraladı.
Ellerinde hiçbir silah bulunmayan Mavi Marmara yolcularına
tam teşekküllü silahlarla müdahalede bulunan İsrail askerleri
tarafından açılan ateş sonu 9 kişi hayatını kaybetti bazıları ağır
olmak üzere 50’den fazla kişi yaralandı.

17 Aralık 2010

Suriye krizinin sebeplerinden biri olan “Arap Baharı”
Tunus’ta Muhammed Buazizi adlı mühendis bir genç, sebze
satarken, bir zabıta görevlisi tarafından dövülmüş ve sebze
tezgâhına el konulmuştur. Bunun sonucunda, genç Buazizi
isyan ederek, üzerine benzin döküp, kendisini yakmıştır.
Buazizi’nin kendisini yakmasının sonucunda Tunus’ta çok kısa
bir süre içerisinde kitlesel halk hareketleri, büyük protestolar
meydana gelmiştir. Tunus’ta başlayan ve çok kısa bir süre
içerisinde, neredeyse tüm Ortadoğu ve birçok Afrika ülkesine
yayılan bu protestolar Arap Baharı olarak adlandırılmıştır.
Arap Bahar’ının çok kısa bir süre içerisinde yayılmasının en
temel etkenlerinden biride sosyal medyadır. Yeni medya olarak
adlandırılan Facebook, Twitter ve Youtube Arap halkının daha
iyi yaşam koşulları için örgütlenmelerini sağlayarak diktatör
rejimler karşısında güçlenmesini sağlamıştır. Bu sebepten
dolayıdır ki Arap Baharı, ‘İnternet Devrimi’ olarak da
adlandırılmıştır
Recep Tayip Erdoğan 61. hükümeti kurdu.

6 Temmuz 2011

28 Ağustos (2014-Devam Ediyor) Recep Tayyip Erdoğan(1954-Hayatta) Dönemi
Cumhurbaşkanlığı döneminin başbakanı:
28 Ağustos 2014’ te Ahmet Davutoğlu başbakan oldu.
6-7 Ekim 2014

6-7 Ekim olayları meydana geldi.
6-8 Ekim olayları: Kobani Olayları veya 6-7 Ekim 2014
Olayları, IŞID'ın Kobani ‘yi kuşatmasına karşılık YPG
militanlarının Türkiye sınırları üzerinden silah nakli yapmasına
izin vermeyen 62. Türkiye Hükümeti’ne tepki olarak HDP
Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim'de aldığı kararla ve sokağa
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çıkma çağrısıyla başlayan protesto eylemleri ve silahlı
çatışmalar bütünü.
Yer: Ankara · Batman · Bingöl · Diyarbakır · Erzurum ·
Gaziantep · Iğdır · İstanbul · İzmir · Mardin · Mersin · Muş ·
Siirt · Şanlıurfa · Şırnak · Van
Sebep: IŞID’ın Eylül-Ekim ayları boyunca Kobani ‘yi kuşatması
Hedef: Türkiye'nin Kobani için silâh koridoru açmasını
sağlamak
Yöntem: Türkiye'nin Kobani için silâh koridoru açmasını
sağlamak
Sonuç: Ülke genelinde 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı ve 323
kişi tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre de 1113 bina
hasar gördü.
Kasım 2014

Papa I. Francisco Türkiye’yi ziyaret etti. Papa I. Francisco,
Türkiye’ye gelen dördüncü papa oldu.

19 Şubat 2015

Türkiye ile ABD arasında Suriyeli muhalifler için hazırlanan
eğit-donat programı anlaşması imzalandı.

22 Şubat 2015

Türk Silahlı Kuvvetleri, “Şah Fırat” operasyonu ile Suriye’ye
girdi. Süleyman Şah Türbesi’nde bulunan 40 Türk askeri,
Süleyman Şah’ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyalar
çıkarıldı ve türbe ile yakınındaki karakol patlayıcı ile imha
edildi. Operasyonda bir asker hayatını kaybetti.

17 Mart 2015

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı
Giorgi Margvelaşvili’nin katılımı ile Trans Anadolu Doğalgaz
Boru Hattının temel atma töreni Kars’ta yapıldı.
Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nden kalkan Amerika Birleşik
Devletleri Hava Kuvvetleri’ne ait MQ-1 Predator tipi insansız
hava aracı Lazkiye’nin kuzeyindeki Bin Hadi bölgesinde Suriye
ordusu tarafından düşürüldü.

17 Mart 2015

.
07 Mayıs 2015

Türkiye, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN)
gözlemci statüden ‘ortak üye’ statüsüne geçti.

20 Temmuz 2015

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde saat 12:00 sularında Kobani
halkına ve çocuklarına destek için Türkiye’nin her tarafından
gelen üniversiteli gençlerin çoğunlukta bulunduğu, aralarında
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)’nin gençlik kolu Sosyalist
Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin de
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bulunduğu 300 kişinin Amara Kültür Merkezi bahçesinde Irak
ve Şam İslam Devleti’nin Kobani Kuşatması sonrası, Kobani
’nin yeniden inşa çalışmaları konusunda basın açıklaması
yaptığı sırada canlı bombalı saldırı meydana geldi. Canlı
bombanın IŞİD ile ilişkisi olan Şeyh Abdurrahman Alagöz
olduğu belirlendi. Patlama sonucunda 34 kişi öldü, 100’den
fazla kişi yaralandı. Patlamanın DEAŞ’ın eylemi olduğu ifade
edildi.
22 Temmuz 2015

22 Temmuz 2015 Şanlıurfa ilinin Ceylanpınar ilçesinde iki
polis memuru öldürüldü, saldırıyı PKK Terör örgütünün
üstlendiği duyuruldu, daha sonra ise PKK bunu kabul etmedi.
Bu olayın Suruç saldırısına misilleme olarak yapıldığı da ifade
edilen bilgiler arasındadır.

7 Ekim 2015

Aziz Sancar Nobel Kimya ödülünü kazandı. Hücrelerin hasar
gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu
haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya
Ödülü’nü kazandı.

10 Ekim 2015

Ankara Saldırısı meydana geldi. Saldırıda 109 kişi yaşamını
yitirirken 500 kişi de yaralanmıştır. Saat 10.04 civarında
Ankara ilinin Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara
Garı kavşağında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül
bombalı intihar saldırısı düzenlendi DAEŞ Terör örgütünün
yaptığı iddia edilen terör saldırısında iktidar ve muhalefet
karşılıklı birçok ithamda bulundu

17 Ekim 2015

Mersin`den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su götürme
projesi açılışı yapıldı.

.
24 Kasım 2015

11 Kasım 1917

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri’ne ait Sukhoi Su-24M tipi
uçağın sınır ihlali gerçekleştirmesinden dolayı Türk Hava
Kuvvetleri tarafından düşürüldü. Uçak, Suriye Türkmen
Ordusu’nun kontrolündeki Bayırbucak bölgesine düştü. 1950’li
yıllardan beri ve Soğuk Savaş süreci sonrası ilk kez bir NATO
üyesi ülke tarafından doğrudan Rus uçağı düşürüldü. Bu olay
yakın tarihin en büyük Türk-Rus ilişki sorunu haline gelmiş ve
etkileri artarak devam etmektedir.
Rusya’da meydana gelen Ekim İhtilali, Kafkasya’da
milliyetçilik duygularının yayılmasına sebep olmuştur. Bu
durum, Karabağ bölgesinde hak iddia eden Ermenilerin, hoşuna
gitmiş çünkü bu sayede, kendi devletlerini kurabilmek için fırsat
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yakalamışlardır. Ermeniler, Rusların desteğini alabilmek için
Bolşevik kalıbına girerek Azerbaycan Türklerine karşı katliam
girişimlerinde bulunmuşlardır
27 Eylül 2020

Dağlık Karabağ Savaşı. 27 Eylül 2020-10 Kasım 2020
tarihlerinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Rusya'nın
Ermeni Devleti kurma politikaları sonucu yaşanan silahlı
çatışmadır.
Mutabakata göre:
 Dağlık Karabağ’da -yani Azerbaycan topraklarında- bulunan
işgalci Ermenistan birlikleri tamamen çekilecek ancak
bölgedeki Ermeni nüfusun varlığı korunacak.
 Lâçin koridoru ve Dağlık Karabağ’da (Şuşa hariç) Rus Barış
Gücü görev yapacak.
 Komuta karargâhı Hankendi şehrinde -yani sözde Karabağ
Cumhuriyeti’nin idari merkezinde- yer alacak.
 Her beş yıllık sürecin dolmasından altı ay önce de
taraflardan biri (Azerbaycan yahut Ermenistan) reddini
beyan etmedikçe, Rus gücünün bölgede bulunuşu otomatik
olarak beş yıl daha uzayacak.
Mutabakatın en dikkat çeken maddelerinden biri, Nahcivan ve
Azerbaycan’ı birbirine bağlayan bir koridor kurulması
konusunda anlaşılması oldu. Bu koridorla Türkiye ve
Azerbaycan’ın kara yolu ile birbirine bağlanması mümkün
olacak. Mutabakatta bahsedilen koridor vatandaşların, araçların
ve yüklerin her iki yönde engelsiz taşınmasını ve ulaşım
bağlantılarını garanti ediyor.
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DIŞ POLİTİKA
1923-1938 TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Briand-Kellogg Paktı (1928)
Savaşı ulusal politikanın bir aleti olmaktan
çıkarma yükümlülüğünün çok taraflı
antlaşmalarla
sağlanması
amacıyla
oluşturulmuş anlaşma. 1929'da Türkiye'de
katılmıştır.

1933-Vagon-Lits Olayı
Fransız Yataklı Vagonlar şirketinde çalışan
Türk memurun telefonda Türkçe konuşması
üzerine yabancı uyruklu müdürün Türk
memuru ve Türkçeyi aşağılaması üzerine
çıkan olaylardır.

Litninov Protokolü (1929)
Sovyetler Birliğinin sınır komşularıyla
1929'da imzalamış olduğu protokoldür.
Türkiye de bu protokole katıldı.

1933-Razgrat Olayı
Bulgaristan'da Türk mezarlığının Bulgar
gençleri tarafından tahrip edilmesi sonucunda
çıkan olaylardır.

1930-Dostluk Antlaşması
Lozan sonrası devam eden nüfus mübadelesi
bu anlaşma ile sonuçlanmıştır.

1936-Akdeniz Paktı
İtalya'nın yayılmacı politikası sonrasında,
Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya arasında
yapılan paktdır. İngiltere de desteklemiştir.

1954-Kıbrıs Sorunu
10 Haziran 1930'da Yunanistan ile imzalanan
Dostluk Antlaşması ile devam eden TürkYunan ilişkileri bozulmuştur.
Borçlar Sorunu
Lozan sonrası Fransızlarla yaşanan sorundur.
Türkiye-Fransa
Bozkurt-Lotus
Olayı,
Adana-Mersin
demiryolu ağının satın alınması, Hatay
sorunu yaşadığımız devlettir.

Milletler Cemiyeti
Türkiye, Yunanistan'ın davetiyle 18 Temmuz
1932’de üye olmuştur.
Balkan Antantı
Türkiye,
Yunanistan,
Romanya
ve
Yugoslavya arasında 9 Şubat 1934'te
Atina'da imzalanmıştır.
20-Temmuz-1936
Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

Haliç Konferansı (1924)
Musul(Irak) sorununu çözmek amacıyla
Türkiye ile İngiltere arasında düzenlenen
konferanstır.

1937-Sadabat Paktı
İtalya'nın Asya ve Afrika’ya doğru yayıma
politikası
üzerine
Türkiye-Irak-İranAfganistan arasında yapılan anlaşmadır.

1926-Ankara Antlaşması
Musul sorunu bu anlaşmayla çözülmüştür.
1926-Ankara Antlaşmasıyla
Türkiye-Irak sınırı belirlenmiştir

Sandler Raporu
Milletler Cemiyetinin oluşturduğu bir
komisyonun Hatay'da incelemeler yaparak
Türkleri
destekler
olarak
hazırladığı
rapordur.

Şeyh Sait İsyanı
Musul'un kaybedilmesinde etkili olmuştur.

30-Haziran-1939
Hatay, Türkiye’ye katıldı
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TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ
Kıbrıs Meselesi
 Kıbrıs üzerinde İngiltere, Yunanistan ve
Türkiye’nin
garantörlük
hakları
bulunuyordu.
 Yunanistan,1951'de Kıbrıs'ın kendisine
verilmesi için İngiltere'ye resmen
başvurmuş ve bu girişimi olumsuz
karşılanınca meseleyi BM'ye taşımıştır.
 Yunanistan
ve
Kıbrıs
Rumları,
diplomatik girişimlerden bir sonuç
alamayınca terör faaliyetleri ile Enosis
Kıbrıs’ı Yunanistan’a katma düşüncesini
gerçekleştirmeye
çalışmışlardır.
Bu
doğrultuda 1955 yılında Yorgo Grivas
önderliğinde EOKA adlı terör örgütünü
kurmuşlardır.
 EOKA' nın eylemlerine karşılık Türkler
Türk Mukavemet Teşkilatı ve Volkan
teşkilatlarını kurmuşlardır.
 1959'da
Türkiye
ve
Yunanistan
başbakanları
öncülüğünde,
Kıbrıs
anlaşmazlığını çözmek için Zürih'te
görüşmeler başlamış, 11 Şubat 1959'da
Kıbrıs'ta bağımsız bir cumhuriyet
kurulması
kararı
alınarak
Zürih
Antlaşması yapılmıştır.
 Daha sonra Türkiye, Yunanistan ve
İngiltere arasında Londra'da bu sorun
tekrar ele alınmış ve 1959'da imzalanan
Londra antlaşması ile Zürih antlaşması
esas alınarak bağımsız bir Kıbrıs
devletinin kurulmasına karar verilmiştir.
 1960'ta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ilan
edilmiş, Cumhurbaşkanlığı’na Rum lider
Makarios yardımcılığına da Türk lider
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Dr. Fazıl Küçük getirilmiştir. Ancak
Kıbrıs'ta sağlan bu barış ortamı uzun
sürmemiştir.
 Türkiye'de İsmet İnönü'nün istifasıyla
yaşanan
bunalımdan
yararlanan
Makarios, Türklerin imhasını öngören
Akritas Planı'nı uygulamaya koymuştur.
 Bu plan çerçevesinde Rum çeteleri Türk
köylerini yakıp yıkmıştır.
 1963'te ''Kanlı Noel'' olarak bilinen ve
24 Türk'ün şehit edilmesi olayı
yaşanmıştır.
 Rum çetelerin bölgedeki faaliyetlerini
arttırması sonucu Türkiye, Kıbrıs’a
müdahale kararı aldı. Bu kararın
uygulanmasını istemeyen ABD,1964’te
Johnson Mektubu ile bunu önlemeye
çalıştı.
Bu
durum
Türkiye-ABD
ilişkilerinin
gerginleşmesine
ve
Türkiye’nin SSCB’ye yakınlaşmasına
neden olmuştur.
 Enosis'in hemen gerçekleşmesini isteyen
EOKA üyeleri 1974'te Makarios'a karşı
bir darbe gerçekleştirmiştir. Nikos
Sampson cumhurbaşkanlığına getirilirken
''Kıbrıs Elen Cumhuriyeti''
ilan
edilmiştir.
 Türk silahlı kuvvetleri Enosis'e engel
olmak, barışı yeniden kurmak ve
bölgedeki Türklerin güvenliğini sağlamak
amacıyla 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs
Barış Harekâtı’nı başlatmıştır. Harekâtın
başlama parolası Dışişleri Bakanı Turan
Güneş’in kızı ‘‘Ayşe’’den esinlenerek:
‘‘Ayşe
tatile
çıksın.’’
şeklinde
belirlenmiştir.
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 Dönemin Cumhurbaşkanı:Fahri Korutürk
Dönemin Başbakanı ise: Bülent Ecevit.
 Kıbrıs Barış Harekâtında ilk şehidimiz:
Cengiz Topel.
 Kıbrıs Barış Harekâtının kod adı: Atilla
Harekâtı.
 ABD,1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’na
tepki olarak Türkiye’ye olan ekonomik
yardımı kesmiş ve silah ambargosu
uygulamıştır. Bu ambargoyu tanımayan
tek devlet Libya olmuştur.
 BM Genel Kurulu,13 Mayıs 1983'te
Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs Hükümeti olarak
tanıma kararı almıştır. Bunun üzerine
Türk tarafı da Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetini kurmuştur.
 Annan Planı: Türk ve Rum kesimleri
halinde bölünmüş Kıbrıs Adası’nın
bağımsız bir devlet olarak birleşmesini
öneren Birleşmiş Milletler planıdır.
Adını, planı ortaya atan BM eski genel
sekreteri Kofi Annan’dan alır.
Ege adalarının silahlanması
 Yunanistan,
1963
Kıbrıs
bunalımından
itibaren
Lozan
Antlaşmasına aykırı olarak Meis,12
Ada ve Türkiye kıyılarına yakın olan
adaları
silahlandırmıştır.
Bunun
üzerine Türkiye farklı zamanlarda
Yunanistan'a nota vermiştir.
 Yunanistan 1974'ten itibaren Ege
adalarını açık olarak silahlandırmaya
devam etmiştir.
Kıta sahanlığı sorunu
 Yunanistan,1970 başlarında petrol
arama ruhsat alanını Doğu Ege'yi
kapsayacak
şekilde
genişletmiş,
bunun üzerine Türkiye de 1973'te
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını
Ege'nin açık deniz sularında ve kendi
kıta sahanlığında petrol arama ruhsatı
vermiştir. Yunanistan'ın bu duruma
itirazı iki ülke arasında Kıta Sahanlığı
Sorununu ortaya çıkartmış,1974
Kıbrıs
Barış
Harekâtının
gerçekleştirilmesi iki ülke ilişkilerini
daha da gerginleştirmiştir.
 İki ülke temsilcilerinin Bern'de
yaptıkları görüşmeler sonunda Bern
Deklarasyonu imzalanmış, böylece
taraflar Ege Denizinde kıta sahanlığı
ile
ilgili
hiç
bir
faaliyette
bulunmayacaklarını kabul etmiştir.
Kara Sularının 12 Mile Çıkarılması
sorunu
 Lozan antlaşmasında Ege Denizinde
kara suları genişliği 3 mil olarak
belirlenmişti. Bu genişlik ilerleyen
süreçte 6 Mile çıkarılmıştır.
 Fakat Yunanistan 1947'de sınırı 12
mile çıkarmak isteyince, bu durum
iki ülke arasında gerginliğe neden
olmuştur.
Ancak Türkiye,1976'da
Yunanistan'ın kara sularını 6 milin
üzerine çıkarmasını hiçbir zaman
kabul etmeyeceğini ve böyle bir
girişimin savaş nedeni olacağını
açıklamıştır.
Ege Havası Sahası(FIR HATTI)
 Yunanistan,1931'e kadar 3 mil olan
hava kontrol sahasını 10 mile
çıkarmış, fakat Türkiye iki ülke
arasındaki iyi ilişkilerden dolayı tepki
göstermemiştir.
 Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü,
Türkiye'nin Ege kara suları sınırı ''Fır
HATTI'' olarak kabul edince, Ege
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Denizi üzerindeki hava sahasının
kontrolü büyük ölçüde Yunanistan'a
geçmiştir.
 Yunanistan
ise
Kıbrıs
Barış
harekatından sonra Fır hizmetlerini

durdurarak
Ege
semalarını
uluslararası
hava
trafiğine
kapatmıştır. Türkiye'nin Ege'deki
haklarını zedeleyen bu durum iki ülke
arasında yeni bir sorunun ortaya
çıkmasına neden olmuştur.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLER
Türkiye, Ermenistan’ın bağımsızlığını 16 Aralık 1991 tarihinde tanımış ve bağımsızlığını
müteakip ciddi ekonomik problemler yaşayan bu ülkeye insani yardımda bulunmuş;
Ermenistan’ın bölgesel kuruluşlar, uluslararası toplum ve Batılı kurumlarla bütünleşmesi
yönünde çaba harcamıştır. Bu çerçevede Ermenistan, Türkiye tarafından Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Örgütü’ne (KEİ) kurucu üye olarak davet edilmiştir. Ancak, bugüne kadar
Ermenistan’la diplomatik ilişki tesis edilmesi ve ikili ilişkilerin gelişmesi için uygun koşullar
oluşmamıştır.
Ancak, daha sonra 'toprak bütünlüğüne saygı ve sınırların değişmezliği ilkesine bağlı kalmak”
gerçekleşmediği için Türkiye, bu güne kadar, Ermenistan ile diplomatik ilişkiler
kuramamıştır.
Ermenistan’ın, 1993 yılında Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini işgal etmesi üzerine,
ülkemizden Ermenistan’a doğrudan ticaret sona erdirilmiş; iki ülke arasındaki sınır
kapatılarak kara/demiryolu ve havayolu bağlantıları kesilmiştir.
Öte yandan, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde ilerleme kaydedilmediği sürece, TürkiyeErmenistan ilişkilerinde kaydedilecek bir ilerleme tek başına yeterli ve kalıcı olmayacaktır.
SSCB’NİN DAĞILMASI
TÜRKİYE-RUSYA-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ




1970’li yıllardan itibaren SSCB, çeşitli siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel olaylar
nedeniyle gerekli modernizasyonun yapılamaması, teknoloji ve kalitenin geri planda
kalması, arz-talep dengelerinin kurulamaması, tarım sektöründeki yanlış politikalar
çözülmeye başlamış, merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte sosyalist anlayış iflas
etmiştir.
Ancak SSCB′nin dağılma süreci, Mihail Gorbaçov′un 1985′te SSCB′de liderliğe
getirilmesi ve Sovyetlerin mevcut yönetim anlayışını değiştirmeye yönelmesi ile
başladı. Gorbaçov′un ilk hedefi siyasal iktidarın ve devlet yapısını değiştirmekti.
Gorbaçov, Sovyet komünizminin yapısını değiştirmek gayesi ile Ocak 1987’de
“glasnostu”, kasım ayında ise “perestroikayı” açıkladı

 Glastnost ve Perestroika: Perestroika "yeniden yapılandırma" anlamına merkeziyetçiliğin ortadan

kaldırılmasına dönük faaliyetleri kapsar.
Kamuda verimliliği artırmak
Ekonomik ve toplumsal ilerlemeyi sağlamak
İdari yapıyı yenilemeyi amaçlayan bütün politikalar perestrokanın ana hedefidir.
Merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılmasına dönük faaliyetler de çoğu zaman glastnost (açıklık) politikası
içinde yer alır. Kısaca, Glastnost ve Perestroika; yeniden yapılanma hareketinin özel bir bölümünü
nitelendirmek için kullanılan bir terimdir diyebiliriz.

www.ankaraparkur.com

Ankara Parkur

ankarapomemparkur

HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ..

102







1989 yılında Doğu Avrupa’da yaşanan devrim, hem sosyalist dış ticaret sisteminin,
hem de bölgesel ekonomik entegrasyon olan COMECON’un çöküşüne yol açmıştır.
SSCB çözülme sürecine girmiş ve tam olarak milli sınırlara göre dağılmıştır. Rus
olmayan milletler, başta Baltık devletleri olmak üzere bağımsızlıklarını kazanma
çabasına girişmişler; bu gelişmelerden diğer cumhuriyetler de etkilenmiş ve Türk
Cumhuriyetleri 1990 yılında egemenliklerini, 1991 yılında ise bağımsızlıklarını ilan
etmişlerdir. Bu sürecin sonucunda 1 Ocak 1992’de SSCB resmen ortadan kalkmıştır.
SSCB’nin Dağılmasıyla Bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetleri:
 Azerbaycan (1991)
 Kazakistan (1991)
 Kırgızistan (1991)
 Özbekistan (1991)
 Türkmenistan (1991'de Basmacı Harekâtı ile bağımsızlıklarını ilan etti.)
SSCB sonrasında Güney Kafkasya'da, özellikle üç bağımsız devletten, Türkiye için
kritik ve hassas konumdaki ülke ise Ermenistan'dı. Türkiye Ermenistan ilişkileri,
Dağlık Karabağ sorunu ile bu dönemde ikili ilişkilerin belirleyici unsuru haline
gelmiştir.
Rusya Federasyonu, geçiş dönemi olarak kabul edilen 1993-2005 yıllarında
ekonomisini başarılı bir şekilde sosyalist sistemden liberal sisteme dönüştürmüştür.
2005 yılından sonra ise modernleşme dönemi başlamıştır.
TÜRKİYE İRAN İLİŞKİLERİ

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
yıllarında iki ülke arasındaki sınır uyuşmazlıkları temel sorunlardan biri oldu. 1925’ten
sonraki dönemde Türk - İran ilişkilerindeki sorunların ana eksenini Kürt Milliyetçiliği ve
Doğu Anadolu’daki Kürt isyanları oluşturdu.
22 Nisan 1926 yılında Tahran’da, sınır meselelerine bir son vermek ve iki ülke arasındaki
karşılıklı ilişkileri geliştirmek amacıyla bir Güvenlik ve Dostluk Antlaşması imzalandı.
Avrupa’da güçlenen Nazi Almanyası ile Faşist İtalya’nın yarattığı tehdit karşısında Türkiye,
İran ve Irak arasında 2 Ekim 1935’te Cenevre’de imzalanan üçlü bir anlaşmaya daha sonra
Afganistan da katıldı. Bu anlaşmanın temel olduğu 1937’deki Sadabat Paktı’yla dört devlet,
içişlerine müdahaleyi yasaklayan, sınırların dokunulmazlığını garanti eden ve uluslararası
anlaşmazlık olursa aralarında karşılıklı görüşmeyi öngören bir belge üzerinde uzlaştı.
İran’la ilişkilerimiz 2014 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizması
çerçevesinde kurumsal bir çerçeveye oturmuştur.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 16 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenen Astana
Formatındaki Üçlü Zirve münasebetiyle ülkemizi ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız
ile ikili görüşme yapmıştır.
TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ
Türkiye açısından Irak en önemli ihracat ülkelerinden biriyken aynı şekilde Irak açısından
Türkiye de Çin, ABD ve Hindistan’la beraber en önemli ticaret ülkelerinden biridir.
Irak’ın kuzeybatısında yer alan Telafer ve Musul DEAŞ saldırılarından en fazla etkilenen
bölgelerdir. Özellikle ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin DEAŞ’a karşı yaptığı
operasyonlarda Musul neredeyse bir harabeye dönmüştür. Ekonomik olarak bölge büyük
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zarara uğramıştır Ovaköy’ün açılması başta Musul ve Telafer bölgesindeki Türkmenler olmak
üzere Kerkük’teki Türkmenlerin de bölgedeki ticari hareketlilikten faydalanmalarını
sağlayacaktır.
Türkiye açısından Sincar meselesi önümüzdeki dönemler için en kritik konuların başında
gelmektedir. PKK’nın bölgede yerleşmesi ve faaliyetlerini sürdürmesi hem Türkiye’nin hem
de bölgenin güvenliğini tehdit etmektedir. Türkiye’nin Irak’la kurmak istediği ekonomik ve
siyasal ilişkilerin geleceği açısından Sinar’daki terör yapılanmasına karşı gerekli adımlar
atılmalıdır.
Irak-Türkiye ilişkilerinde çeşitli nedenlerden dolayı onlarca yıldır belirsizlik mevcut. Bu
nedenlerin başında 1930'lardan bu yana devam eden karmaşık su meselesi ve 1980'lerin
ortalarından bu yana mevcut olan PKK dosyası yer alıyor.
İran, Türkiye'nin İran'la siyasi olarak rekabet edemediği bir dönemde, Irak'ta ekonomik olarak
Türkiye ile rekabet etmek istiyor ve aynı hızda çalışıyor. Türkiye aynı zamanda Irak'a su
konusunda güven vermeye çalışıyor. Fakat PKK konusunda kesinlikle esneklik göstermiyor.
Zira PKK'nın Irak'ın iç partileri tarafından desteklendiğini biliyor.
2009’a kadar oldukça üst seviyeye çıkan Türkiye-Irak ilişkileri, iki ülke arasında 2008’de
“Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulması ve 2009 yazında güvenlikten
enerjiye, eğitimden ulaştırmaya, bayındırlıktan sağlığa 48 mutabakat muhtırasının
imzalanmasıyla zirve yapmıştır.
TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ
911 km kara sınırına sahip olduğumuz Suriye’nin içinde bulunduğu ihtilaf bugüne kadar çok
sayıda masum insanın hayatına mal olmuş, milyonlarca Suriyelinin yaşadıkları topraklardan
ülke içinde başka bölgelere ya da Türkiye dâhil diğer ülkelere göç etmesine yol açmış ve
ülkemizi de önemli siyasi, güvenlik ve insani sorumluluk ve sınamalarla karşı karşıya
bırakmıştır.
İhtilaf çerçevesinde DEAŞ’ın bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eder noktaya ulaşması, bu
sorunla küresel mücadeleyi gerektirmiş ve ABD’nin öncülüğünde DEAŞ’la Mücadele
Uluslararası Koalisyonu (DMUK) kurulmuştur.
Türkiye ayrıca, uluslararası hukuk temelinde, BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan
meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları
uyarınca, sınıra mücavir Suriye topraklarında üç önemli terörle mücadele harekâtı icra
etmiştir.
 24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekâtı
 20 Ocak 2018 Zeytin Dalı Harekâtı
 9 Ekim 2019 Barış Pınarı Harekâtı
Barışçı çözüm bulunabilmesi amacıyla bugüne kadar yürütülen tüm uluslararası girişimlerde
aktif olarak yer alan Türkiye, çözüm sürecini olabildiğince hızlandırmak yönünde gerekli her
türlü çabayı sarf etmektedir. Cenevre süreci ve Astana platformu bu girişimlerdendir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve RF Devlet Başkanı 17 Eylül 2018 tarihinde Soçi’de bir araya
gelerek iki ülke arasında “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki(GAB) Durumun
İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıra” imzalanmıştır.
Ülkemizin Suriye halkına desteği bağlamında Suriyeli Türkmenler özel konumu haizdir.
Ülkenin asli kurucularından olan ve zulme karşı direnişin ön saflarında yer alan Türkmenlerin
Suriye’nin geleceğinde hakettikleri yeri alabilmelerini teminen destek çalışmalarımız devam
etmektedir.
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DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA LEKELERİ
(Yakın Tarihimizde Yaşadığımız ve Mutlaka Bilinmesi Gereken İnsanlığa Karşı İşlenmiş
Suçlar)

15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ:
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlerin
başlattığı darbe girişimi; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast düzenlemeyi, Anayasal düzeni ve
Parlamenter sistemi yıkarak bir cunta hükûmeti kurmayı hedefliyordu. 15 Temmuz gecesi
başlayan kalkışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı konuşma sonrası seyir değiştirdi. On binlerce
silahsız, sivil gösterici demokrasiyi ve seçilmiş hükûmeti korumak için sokağa çıktı. Dünya
tarihinde örneği görülmemiş bir darbe karşıtı pasif direniş sonrası darbe püskürtüldü.
Darbe girişiminin iç yüzü: 15 Temmuz gecesi başlatılan darbe girişiminin ilk saatlerinde
Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatılmış,
FETÖ’cülerin ise halkı paniğe ve korkuya sevk etmesi için F-16’lar alçak uçuş yaparak,
TBMM'yi 4 kez hedef yapmışlardı. 80'i AK Parti'li, 16'sı CHP'li ve 10'u MHP'li olmak üzere
toplam 106 milletvekili Meclis'e gelerek çalışmalarına ara vermeden devam etmişlerdir. İlki
saat 02.33 te Başbakanlık Makam odasının yanındaki koridora, ikincisi 03.25 te CHP ve MHP
grubunun olduğu alana olmak üzere meclis 2 kez bombalanmıştır. Moloz yığınları ve mermi
kovanları arasında "demokrasi mesaisini" sürdüren dört parti darbe girişimine karşı tek ses
olmuşlar, darbecilere geçit vermemiştir.
Kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak bildiren darbeci askerler aynı gece Genelkurmay
Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri
Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi ‘yi rehin aldılar ve TRT’de
okunan, TSK’nın resmi sitesinde de yayımlanan darbe bildirisiyle ordunun yönetime el
koyduğunu ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuşlardı. Aynı zamanda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele de saldırı ve suikast girişimleri
başarısız olmuş; Erdoğan, Marmaris’ten yaptığı tarihi FaceTime çağrısıyla vatandaşları
meydanlara davet ederek, darbe girişimine karşı harekete geçmelerini söylemişti. Çağrının
ardından, 16 Temmuz sabahına kadar süren darbe girişimi Hükümetin kararlı duruşu, halkın
iradesi ve TSK’nın üst düzey komutanları ile Emniyet personelinin başarılı operasyonları
sonucunda darbe girişimi bastırılmıştır.
Darbe girişimine 251 vatandaş şehit olurken, 2 bin 194 kişi de yaralanarak gazi olmuştur.
15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminde en büyük hasarı Ankara Gölbaşı'nda bulunan
Özel Harekât Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı aldı. Gece 23.00 ve 00.00
saatlerinde helikopterden yapılan iki farklı saldırı, açılan ateş ve bomba sonrası Gölbaşı Özel
Harekât
Merkezi'nde
şehit
olan
polis
memurlarımız:
Ahmet Çakır
Ahmet Oruç
Akif Altay

Alparslan Yazıcı
Birol Yavuz
Bülent Yurtseven
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Edip Zengin
Erol İnce
Eyüp Oğuz
Eyyüp Oğuz
Faruk Demir
Feramil Ferhat Kaya
Ferhat Koç
Fevzi Başaran
Fikret Metin Öztürk
Gülşah Güler
Hakan Yorulmaz
Halil Hamuryen
Halit Gülser
Hurşit Uzel

Hüseyin Göral
Kübra Doğanay
Mehmet Akif Sancar
Mehmet Demir
Mehmet Karacatilki
Mehmet Oruç
Meriç Alemdar
Muhsin Kiremitçi
Murat Alkan
Murat Ellik
Murat Ertekin
Mustafa Aslan
Mustafa Serin
Mustafa Tecimen

Münir Murat Ertekin
Niyazi Ergüven
Önder Güzel
Seher Yaşar
Serkan Göker
Sevda Güngör
Seyit Ahmet Çakır
Taner Zafer Koyuncu
Turgut Aslan
Turgut Solak
Yunus Uğur
Zafer Koyuncu
Zeynep Sağır

Darbe girişiminde istihbarat eksikliği tartışılırken, MİT, emniyet ve askeri istihbarat;
Jandarma Genel Komutanlığı, Mamak ve Etimesgut birliklerindeki hareketliliği, gün içinde
tespit etti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve askeri yetkililerle paylaşıldı. Darbe girişimi
ortaya çıkınca Özel Harekât Merkezi’nde yüzlerce polis toplandı. Polisler kuşatılan
Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT gibi binalara operasyona gitmeye
hazırlanırken merkez savaş uçaklarıyla vuruldu. 2 bombalı saldırıda 47 polis şehit düştü. Özel
harekât polisleri, acılarına ve engellemelere rağmen göreve koşup işgal edilen pek çok noktayı
temizlemişlerdir.
Darbeci hainlerin hedefi sadece özel harekât değildi. İlk vurdukları adres hemen yanı
başındaki Havacılık Daire Başkanlığı'ydı. Havacılık Daire Başkanlığı'nda 7 kişi şehit edildi.
Amaçlarına ulaşamayınca tıpkı diğer noktalarda olduğu gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü
de bombaladılar. Emniyette de 51 gazi ve 2 kişi şehit olmuştur.

12 MART 1971 MUHTIRASI - 12 EYLÜL 1980 ASKERİ
MÜDAHALESİ
12 Mart Muhtırasını darbeyi önleyen bir muhtıra olarak görmek gerekir zira 9 Mart 1971'deki
darbe girişimi ancak komuta kademesinin karşı muhtırasıyla durdurulabilmiştir. Bu dönemde
orduda radikal genç subayları temsil eden Muhsin Batur-Faruk Gürler cuntası
konuşulmaktadır. Gençlik örgütleri de bu cuntayla 9 Mart 1971'de "sol Kemalist" darbe
hazırlığına girişmiştir. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, MİT'in ihbarıyla darbe
hazırlığını önler ve 12 Mart'ta hükümete muhtıra verir. Ancak, 1971 muhtırası tam olarak
amacına ulaşamamıştı. Ülkedeki terör, anarşi ve milli güvenliği tehdit eden unsurların önüne
geçilememişti. 1972 yılında başta Deniz Gezmiş gibi birtakım devrimcilerin idamı üzerine
olaylar daha da alevlenmiş, silahlı çatışmalar artmıştı. Artık ülkede neredeyse her gün bir
bomba patlıyor, bir kahve taranıyordu. Sağ ve sol görüşlü gençler üniversitelerde birbirlerine
saldırıyordu.
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1979 yılına gelindiğinde darbenin ayak sesleri kendini göstermeye başlamıştı. 19 Temmuz
1980 tarihinde Nihat Erim'in suikasta uğraması da olayların patlak verdiği bir dönüm
noktasıydı. Sonuç itibarıyla 12 Eylül 1980 gecesinde, düzenli bir biçimde Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından devlet yönetimine el koyuldu. İhtilal bildirgesi sabaha karşı
Genelkurmay Başkanı Kenan Evren tarafından televizyonlardan bizzat duyuruldu. 1961
Anayasası uygulamadan kaldırıldı ve bütün siyasi partiler kapatıldı. 1982 yılında Türkiye
Cumhuriyeti tarihini değiştirecek yeni bir anayasa tasarlandı.
1980 darbesi 115 tur yapılmasına rağmen hala cumhurbaşkanının seçilemediği, ekonomik kriz
vb. gibi gerekçelerle de yapılmış ancak 1982 Anayasası ile süreç değişmiştir.

27 MAYIS 1960 DARBESİ
27 Mayıs 1960 Darbesi, Türk ordusunun Cumhuriyet döneminde gerçekleştirdiği
müdahalelerin ilkidir. Türk ordusu, Cumhuriyet öncesinde de yönetime müdahalelerde
bulunmuştur. Ancak bunlar ya reform hareketlerini desteklemek, ya bir padişahın mutlak
hâkimiyetine son verip diğerini getirmek veya hükümeti değiştirme gayesi ile yapılmıştır.
Askerler hiçbirinde yönetimi üstlenmemişlerdir. 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmasından sonra, askeri ülke yönetimine taşıyan ilk eylemdir.
Darbeye kadar yaşanılan süreçler:
 1950 genel seçimleriyle DP iktidarına karşı darbe düzenlemek amacıyla bir grup
subayın bir araya gelerek ordu içinde kurduğu cuntanın bu girişimi, Binbaşı Samet
Kuşçu’nun ihbarı ile akamete uğrarken bu olay tarihe "9 subay olayı" olarak geçti. 9
Subay olayı sonrasında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, olayın vahametini anlayarak
Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin’in istifasını sağladı. Yerine Adnan Menderes’le bir
akrabalık bağı olmayan ancak aynı soyadını taşıyan yakın arkadaşı Ethem Menderes
getirildi.
 DP ile TSK arasında gerilimler yaşansa da Başbakan Menderes bunları çözmek için
çalıştı ancak ordu içindeki rahatsızlık artmaya başladı.
 Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin yanındaki Türk Konsolosluğu'nun bahçesine atılan
iki bombadan birinin patladığı, evin ve konsolosluk binasının camlarının kırıldığı
olayının yayılmasından sonra Ankara, İstanbul ve İzmir'de halk sokağa döküldü. 6-7
Eylül 1955'teki olaylarda, Beyoğlu başta olmak üzere azınlıkların yaşadığı semtlere,
kiliselere ve mezarlıklara saldırılar oldu. Bunun sonucunda birçok azınlık mensubu
Türkiye'yi terk etti.
 1959'un şubat ayında, Kıbrıs Anlaşması'nı imzalamak üzere Londra'ya giden
Menderes'i ve heyetini taşıyan uçak, Gatwick Havalimanı'na inişe geçtiği sırada düştü.
Menderes kazadan sağ kurtulmuş, bu süreçte Menderes'e yurt dışında birkaç aylığına
tedavi edilmesi önerildi ancak Menderes, bu teklifi reddetmiştir.
 Bu olayların ardından üniversite öğrencileri, hükümet aleyhine gösterilere başladı.
İstanbul Beyazıt Meydanı'nda üniversite öğrencilerinin eylemi sırasında Orman
Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz, seken bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu
hayatını kaybetti. Emeksiz ‘in "polis kurşunuyla hayatını kaybettiği" yönündeki
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haberler dolayısıyla olaylar daha da şiddetlendi. Yaşananlar nedeniyle İstanbul ve
Ankara'da sıkıyönetim ilan edildi.
Ankara'da 5 Mayıs 1960'da bir öğrenci grubu, ''555K'' yani "5'inci ayın 5'inde saat 5'te
Kızılay'da" koduyla gösteri düzenledi. Menderes, eylemcilere hitap etmeye çalıştı
ancak başaramadı. Öğrencilerin arasına girerek konuşmak isteyince, bir öğrenci
Menderes'in boğazını sıktı. Menderes "Ne istiyorsun" diye sorduğu gençten "Hürriyet
istiyorum" cevabını aldı. Menderes, tarihe geçen "Bir Başbakanın boğazını sıkıyorsun
bundan ala hürriyet mi var?" ifadelerini ise burada kullandı. 21 Mayıs'ta da Harp
Okulu öğrencileri sokağa çıktı ve Zafer Anıtı'na kadar ''sessiz" yürüyüş yaptı.
Tüm bu gelişmelerin ardından TSK içerisindeki bazı general ve subayların
oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "DP'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine
ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs'ta sabaha karşı
yönetime el koydu. Kurmay Albay Alparslan Türkeş tarafından 04.36’da Ankara
Radyosu’ndan okunan bildiriyle ''ihtilal'' duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li
milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ile asker ve bazı üst
düzey kamu görevlileri gözaltına alındı. Tüm tutuklular Yassıada'da hapsedildi. Fatin
Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, merhum Menderes ise
İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden
sağlam raporu alındıktan sonra saat 13.21'de idam edildi.

TBMM tarafından 11 Nisan 1990'da kabul edilen bir kanunla Adnan Menderes ve onunla
birlikte idam edilen arkadaşlarının itibarları iade edildi. Aynı kanun uyarınca Adnan
Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun naaşları, 17 Eylül 1990'da İmralı'dan
alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara taşındı.
MBK, her askeri darbede yapıldığı gibi Anayasa ve TBMM'yi feshetti, siyasi faaliyetlerini
askıya aldı. Milli Birlik Komitesi (MBK) tarafından düzenlenen darbe neticesinde, demokrasi
askıya alınırken Türkiye’nin uluslararası alanda itibarı yerle bir olmuştur.
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İNSANLIK TARİHİNİN KARA LEKELERİ
UYGUR
TÜRKLERİ’NE
TÜRKİSTAN:

"ÇİN

İŞKENCESİ"

DOĞU

Çoğunluğunu Uygur üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalık bir grup, 5 Temmuz
2009'da Uygur Türklerine yönelik baskı, ayrımcılık, ortadan kaybolma, kaçırılma ve
fabrikalarda zorla çalıştırmaları protesto amacıyla Urumçi'de protesto gösterisi düzenledi.
Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğer uluslararası insan hakları
örgütlerinin barışçıl olarak tanımladığı gösterilere Uygur Türkleri yanı sıra Kazak, Kırgız ve
diğer azınlıklara mensup vatandaşlar da destek verdi. Ancak barışçıl eylemleri 'otoriteye
başkaldırı' ve 'isyan' olarak değerlendiren Çin Komünist Partisi (ÇKP) hükümeti gösterilere
çok sert yöntemlerle müdahale etti.
Doğu Türkistan'daki halka uygulanan zulmün tek sebebi, halkın Müslüman olması.
ABD'nin Çin'deki insan haklarını takip eden, iki partili Çin Kongre Yürütme Komisyonu
(CECC), Temmuz 2019 ve Temmuz 2020'yi kapsayan yıllık raporununda, "Sincan Uygur
Özerk Bölgesi'nde "soykırım" olarak da sayılabilecek insanlığa karşı suç işlendiğinin yeni
kanıtlarla daha da belirginleştiği" belirtildi. Komisyon ayrıca, Pekin'in baskılarının ABD'deki
Uygur Türklerine kadar uzandığını kaydetti.

SREBRENİSTA SOYKIRIMI:
Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 13-18 Temmuz 1995
tarihleri arasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek, Bosnalı Sırp güçler tarafından
öldürüldü. Savaş sırasında Prijedor, Foça, Zvornik, Vişegrad gibi birçok şehirde neredeyse hiç
Boşnak bırakılmadı.
Boşnakların elindeki silahlar Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından koruma gerekçesiyle
toplanmış ve bölge halkı savunmasız kalmıştı. BM'nin katliam esnasında bölge güvenliğini
sağlayamaması ve Srebrenitsa'yı korumakla görevli olan Hollandalı Komutan Thom
Karremans'ın kendisine sığınan 25 bin kişiyi ve şehri Sırplara teslim etmesi de bu katliamın
sebeplerindendir.

HOCALI SOYKIRIMI:
Hocalı Soykırımı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan
Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycan
Türklerinin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamını Dağlık Karabağ’ın işgalinden bu yana
gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirmiştir.
Azerbaycan resmi kaynaklarına göre, 1992 yılında Ermeni güçleri 25 Şubatı 26 Şubat'a
bağlayan gece Hocalı kasabasının giriş ve çıkışını kapadılar. 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den
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fazla yaşlı dâhil olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkünü öldürüldü, toplam 487 kişi ağır
yaralandı. Sekiz aile tamamen yok oldu, 487 kişi sakat kaldı ve 1275 kişi esir alındı. Esir
alınanlardan 68’i kadın ve 28’i çocuk toplam 150 kişinin yaşayıp yaşamadığı belli değildir.

AZERBAYCAN ’20 OCAK KATLİAMI’:
1990 yılının başlarında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepki
göstermek için protesto gösterileri düzenleyen ve Azerbaycan Türklerini dağıtmak için
Bakü'ye gelen Sovyet ordusu, 20 Ocak'ta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye
yakın sivili katletmiş, yüzlerce kişiyi yaralamıştı.
Öyle bir planlı hareket ki bu öldürdükleri, katlettikleri insanların kanlarını yıkayarak delilleri
ortadan kaldırdılar. Aynı gün sıkıyönetim ilan etmelerine rağmen bir milyonun üzerinde
Azerbaycan Türkü, artık özgürlüklerini muhafaza etmek ve protesto etmek için özgürlük
meydanında toplanarak dünyaya mesaj verdiler. Sovyetler Birliği'nden kalan heykelleri yok
ettiler. Kara Ocak (Qara Yanvar) olarak hatırlanan 20 Ocak 1990 günü, Azerbaycan'ın hem
matem günüdür ve aynı zamanda özgürlük, ulusal bağımsızlık günüdür.

KARATEPE KATLİAMI:
18 Şubat 1922 gecesi Yunan ordusu tarafından Aydın'ın yaklaşık 400 nüfuslu Karatepe
köyünde insanların evlerinin içinde vurularak ve camilerin içine doldurulup camiler ateşe
verilerek hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dâhil 200'den fazla veya 385 kişinin
öldürüldüğü katliam.
Arka Planı: 15 Mayıs 1919'da, İtilaf destekli Yunan ordusu İzmir'e çıkarma yaptı ve Türk
Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi başladı. Karatepe'de yaklaşık olarak 40 ay süren işgal boyunca
Karatepe'de yerel Rumların desteği ile Yunan ordusu tarafından birçok cinayet işlendi.
Camiler yıkılmış, toplu ibadet yasaklanmıştı; Kuran kursları kapatılmış ve bölgeye
yerleştirilen Çinliler Müslümanları taciz etmek için her yolu denemişlerdi.
Büyük Taarruz sonucu geri çekilmek zorunda kalan Yunan ordusu, geri çekilmesi sırasında
bir yakıp yıkma taktiği izliyordu. İskoçyalı tarihçi Patrick Kinross Yunan geri çekilişini, "
Zaten onun (Yunan ordusu) önünde bulunan çoğu kasaba harap içindeydi. Tarihi kutsal şehir
Manisa'da 18 bin binadan sadece 500'ü ayakta kalabilmişti." sözleriyle tasvir etmiştir.
Karatepe'deki katliam, Yunan ordusunun yakıp yıkma taktiği sırasında işlediği katliamlardan
biriydi.

1922 MANİSA YANGINI:
Manisa Yangını, Türk-Yunan Savaşı esnasında geri çekilmeye başlayan Yunan birliklerinin
şehri ateşe vermesiyle başladı. 5 Eylül 1922 gecesi başlayan yangın 8 Eylül'e kadar devam
etmiştir. Şehrin yakılması Yunan ordusu tarafından organize edildi.
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Türk birlikleri 8 Eylül günü şehrin kontrolünü ele geçirdi. Ne yazık ki yaşanan yangın
sırasında Türk kaynaklarına göre 4 bin 355 kişi yaşamını yitirdi, Manisa'da bulunan binaların
yüzde 90'ı (yaklaşık 10 bin bina) yangının etkisiyle yıkıldı.

KANLI NOEL:
Kanlı Noel, 20 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türklerine karşı başlatılan silahlı saldırılara
verilen isimdir. Adadaki toplumlararası çatışmaların başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Olaylarda toplam 364 Kıbrıs Türkü ile 174 Kıbrıs Rumu ölmüştür.
1960 yılında adada Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu ancak cumhuriyetin seçilen ilk başkanı
Makarios, mevcut anayasayı kabul etmedi. 1963 yılının Kasım ayına gelindiğinde anayasada
on üç maddelik bir değişiklik yapılmasını önerdi. Adadaki Türk tarafı ise masaya konan bu
maddeleri geri çevirdi.
Yaşanan bu restleşme üzerine Rumlar, adada Türklere karşı çeşitli kumpaslar kurmaya
başladı. 4 Aralık 1963’de örgüt militanı olan Markos Drakos’un heykeli bombalanarak suç
Türklerin üzerine atıldı. Türk gençleri, 21 Aralık’ta yapılan saldırıyı kınamak istediğinde
EOKA tarafından yaylım ateşine tutuldu. Lefkoşa’nın Türk kesimini kuşatma altına alınarak
Kanlıdere bölgesinde “temizlik” operasyonları yapmaya başladı.
Rum saldırganlar, Kanlı Noel’in simgesi olan Nihat İlhan’ın 3 küçük oğlu, Kutsi, Murat,
Hakan ve eşi Mürüvvet’i saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmuruna tutarak
katletti. 103 Türk köyü yakılıp yıkıldı ve Kıbrıslı Rum çetelerinin saldırıları, 25 Aralık 1963
tarihine kadar sürdü.
30 Aralık 1963 günü toplanan Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan hükûmetleri ile Yeşil
Hat'tı belirleyen Yeşil Hat Antlaşması yapıldı.

ÇERKES SOYKIRIM VE SÜRGÜNÜ:
1763-1864 yıllarındaki Rus-Kafkas savaşları, tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak
kayıtlara geçti. 101 yıl süren savaşlarda 500 binden fazla Kafkasyalı hayatını kaybederken,
savaş sonunda yüz binlerce Çerkes ana vatanını terk etmek zorunda kaldı.
21 Mayıs 1864’de Soçi yakınlarında Kbaada Vadisi'ndeki savaş Çarlık Rusya’sının
galibiyetiyle sonuçlanırken, Çerkesler için de "sonun başlangıcı" oldu.
Çarlık Rusya’sının nüfus politikası çerçevesinde yaklaşık 1,5 milyon Çerkes, Tuapse, Soçi ve
Sohum gibi liman kentlerine toplanarak başta Varna, Samsun, Sinop ve Trabzon olmak üzere
Osmanlı topraklarına sürüldü. Ancak sürgün sırasındaki yol şartları, salgın hastalıklar, açlık
gibi nedenlerden dolayı, resmi olmayan rakamlara göre 400 bin ila 500 bin arasında Çerkes
hayatını kaybetti. Ağırlıklı olarak Anadolu ve Rumeli topraklarına sürülen Çerkesler, daha
sonra Suriye ve Ürdün gibi bölgelere göç etti.
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OPERASYONLAR
TSK’NIN SURİYE’DE YAPTIĞI OPERASYONLAR
1. Şah Fırat Operasyonu-2015
Şah Fırat Operasyonu, 22 Şubat 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
gerçekleştirilen, Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 38 personelin
Türkiye'ye getirilmesi ve türbe içerisinde bulunan Süleyman Şah ve iki
muhafızının naaşı ile diğer eşyaların Suriye'nin Eşme köyüne taşınmasıyla
sonuçlanan operasyon.
2. Fırat Kalkanı Operasyonu-2017
Fırat Kalkanı Harekâtı veya Suriye İç Savaşına Türk Askerî
Müdahalesi , Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından eğitilmiş Özgür Suriye Ordusu paket tarafından yapılmış ve
başarı ile sona eren operasyon. Operasyonun amacı Türkiye'nin kendi
varlığına tehdit olarak gördüğü ve örgütü olarak tanımladığı bölgeden
uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliği sağlamak ve
kontrol altına almak ve göç sorununu yok etmek için 5 bin km² Irak ve
Şam İslam Devleti (IŞİD), YPG ve Kuvvetleri Güçlerinden sivillerin
güvenliği gerçekleştirmek hedeflenen Güvenli Bölge oluşturmak olduğu
bildirildi. Harekâtın bir diğer amacının ise Pyd’nin kantonları
birleştirerek otonom bir yapı kurma hedefini bitirmek olarak
açıklanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonda IŞİD ve YPG
mevzilerinin yoğun ateş ile hava ve kara unsurlarınca vurulduğunu
duyurmuştur. 29 Mart 2017 günü 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan önderliğinde
toplanan MGK
toplantısı sonucu
harekâtın
tamamlandığı ilan edildi.
3. Zeytin Dalı Harekâtı-2018
Afrin, Suriye’nin kuzey batısında olan kent. Kentin nüfusu 50.000’in
üzerindedir. Zeytin ağacı Afrin’in sembolüdür ve zeytin için önemli bir
üretim merkezidir. Zeytinyağı ve tekstil ve Halep sabunu kentin yerel
sanayilerinden bazılarıdır.
Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri
etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve
zulmünden kurtarmak” da amaçlar arasındadır.
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4. Barış Pınarı Harekâtı-2019
9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusu
grubu tarafından Suriye 'nin
ikinci
tek özerklik ilan
eden Suriye
Demokratik Güçleri ' ne karşı başlatılan sınır ötesi askerî
harekâttır . Operasyonun amacı, Türkiye'nin PKK ile bağları nedeniyle
terör örgütü olarak tanımladığı, ABD ve diğerlerinin ise Irak ve
Şam İslami 'ne karşı bir müttefik olarak kabul ettiği Suriye Demokratik
Güçleri'nin sınır bölgesinden uzaklaştırılması, 30 kilometre derinliğinde
bir bölge oluşturularak 3,6 milyon hücre Suriyeli sığınmacının bu bölgeye
yerleştirilmesi olarak açıklandı. [7] Harekâtın başladığını ilan eden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , operasyonun "PKK / YPG ve
DEAŞ örgütlerine karşı başlatıldığını" açıkladı ve amacının "Türkiye'nin
güney sınırında oluşturulmaya çalışılan koridorunu yok etmek" olduğunu
bildirdi.
5. Barış Kalkanı Harekâtı-2020
Bahar Kalkanı Harekâtı veya İdlib Operasyonu, 27 Şubat 2020'de Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusu (SMO) 'nun Suriye ' nin İdlib iline yönelik
yaptığı sınır ötesi askerî harekât . Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Silahlı Kuvvetleri
tarafından 27 Şubat 2020'de hava saldırısı İdlib saldırısı sonrası başladı. [5] [16] Millî
Savunma
Bakanı Hulusi
Akar harekâtın
amacının Adana ,
Astana
ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü yasak, birliklerin, halkın
ve Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu açıklamıştır. Moskova'da
varılan antlaşmaya göre ateşkes ilan edilmiştir.

JÖH VE PÖH BİRLİKTE OPERASYONLAR
1. Afrin Operasyonu-2018
2. Tunceli Pülümür Vadisi Terörizm Mit, Pöh, Jöh Operasyonu-2017
3. Van’da Yıldırım-10 Norduz operasyonu başlatıldı- Eylül 2020
4. Bingöl'de Yıldırım-6 Kara cehennem Operasyonu başlatıldıAğustos 2020
5. Tunceli'de 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' başlatıldıTemmuz 2020
6. Hakkâri’de 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı- Temmuz 2020
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DİĞER OPERASYONLAR
 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu “Bataklık” ile
ilgili değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu,
“Bu kapsamda, bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı ama
bugünden sonra çok daha güçlü olabileceğini ifade etmek istiyorum.
Devletimizin bu konudaki kararlılığı açık ve nettir” diye konuştu.
1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500
kilogram baz morfin, 2000’li yıllara gelindiğinde ele geçirilen 140
kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplam 18 tonun üzerindeki
kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap
yakalamaları, tespit edilen uyuşturucu ticareti olaylarıdır. Uyuşturucu
ticaretiyle meşgul suç örgütünün, FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da
belirlemeler arasındadır.
 İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca müştereken 22
Ağustos 2020 Cumartesi günü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti,
kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi
amacıyla; 9 bin 634 ekip, 9 hava aracı, 60 deniz aracı, 34 bin 706 personel
ve 409 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla eş zamanlı olarak 3 bin
521 ikamet/işyeri, 5 bin 341 park, 13 bin 886 sokak ve 10 bin 935 metruk
binada icra edilen arama ve uygulamalarda; Arama ve uygulamalar
sonucunda;
2 ton 153 kg esrar, 1 milyon 109 bin 200 kök kenevir bitkisi, 88 gram
eroin, 9 gram kokain, 245 gram metamfetamin, 315 gram skank, 112 gram
sentetik kannabinoid (Bonzai), 14 adet ecstasy, 531 adet sentetik ecza, çok
sayıda silah, kesici ve delici alet ile 12 bin 274 paket gümrük kaçağı
sigara ele geçirildi.
Türk Polis Teşkilatı olarak geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve
çocuklarımızı uyuşturucudan korumaya, uyuşturucu ve uyarıcı madde
ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki
görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.
 Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında
yürütülen çalışmalar ve alınan önlemler sonucu 2020 yılının 6 aylık
döneminde kadın cinayetlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %34
oranında düşüş sağlandı.
2018 yılında hizmete giren Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını
bugüne kadar 463 bin 688 kişi indirdi 33 bin 97 kadın acil durumlarda
uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu.
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TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFLERİ
 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan 11.
Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin
kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve
beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu
yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası
olacaktır
 Cumhuriyetin
kuruluşunun
100.
Yıl
dönümünde, 2023’te,
bugünkünden çok farklı, çok daha kalkınmış bir Türkiye’ye
ulaşacaklarını belirten Erdoğan, ’’2023’te uluslararası alanda, daha
etkili, daha güçlü bir Türkiye; AB üyesi olmuş, komşu ve çevre
ülkelerle maksimum düzeyde ilişkilerini geliştirmiş, G-20 başta olmak
üzere, üyesi olduğu uluslararası oluşumlarda ve dünyada etkinliğini
artırmış ve 2023’de dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmiş
bir Türkiye... Makroekonomi alanında, daha istikrarlı ve daha müreffeh
bir Türkiye’yi inşa ediyoruz.
 Türkiye’nin dışa açık bir ekonomi olma özelliğini koruyacak, daha
fazla uluslararası yatırım çekecek, gelen sermayenin daha uzun süre
kalmasını sağlayacağız. Mali disiplinle, ihtiyatlı para politikalarıyla,
yapısal reformlarla, serbest kur rejimi ve makro ihtiyati tedbirlerle
küresel krizin bütün etkilerini geride bırakacak, Türkiye’nin istikrarlı bir
büyüme sürecine kavuşturacağız’’ diye konuştu.
 Hızlı Tren Vaadi: Edirne’den Kars’a, İzmir’den Diyarbakır’a,
Trabzon’dan Adana’ya, Urfa’dan Antalya’ya Yüksek Hızlı tren hatları
inşa edilmiş olacak
 Dünyanın en büyük 10 limanından biri Türkiye’de olacak. Çevre
ülkelerle yaşanan sorunlardan dolayı limanları kapasitesi düştü.
 2023 yılına kadar herkes geniş bant internet erişimi imkânına sahip
olacak.
 En az 3 nükleer enerji santrali tamamlanmış olacak. Şu anda Akkuyu
Nükleer Santralinin inşaatı devam ediyor. (Sinop’a kurulması
planlanan santralin çevresel etki değerlendirme raporu onaylandı.)
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ENDÜSTİRİ 4.0 VE DÜNYANIN EN BÜYÜK DİJİTAL GÖÇÜ

Endüstri 4.0 ile artık işi yapan makinelerin ve robotların makine öğrenimi ile
donanmış bilgisayarla birlikte çalıştığı ve insan gücünden yapay zekâya geçiş ve
dijitalleşmenin altın çağı olan bir döneme giriyoruz.
Endüstri 4.0 ifadesi, ilk olarak Almanlar tarafından Hannover 2011 fuarında
kullanılıyor. Amacı ise, başta Çin olmak üzere diğer Uzak Doğu ülkelerinin
ucuz işçilik sayesinde elde ettikleri rekabet üstünlüğünün önüne geçebilmek.
Yani bir anlamda Endüstri 4.0’a, Uzak Doğu’nun ucuz işçilik sayesinde elde
ettiği rekabet üstünlüğüne bir cevap olarak, Batı dünyasının işçileri tümden
ortadan kaldırması şeklinde de bakabiliriz.
Endüstri 4.0’ın Türkiye’ye muhtemel etkileri
Bu noktada, Endüstri 4.0 düşüncesinin Türkiye açısından bazı riskler taşıdığını
söylemek lazım. Endüstri 4.0, nüfusu gittikçe yaşlanmakta olan Batı ülkeleri ya
da Japonya gibi gelişmiş ülkeler için biçilmiş bir kaftan: Çünkü fabrikalarda
çalıştıracak genç nüfusları azalıyor. Ayrıca bu gelişmiş ülkelerin sahip olduğu
eğitimli, genç nüfus, fabrikalarda çalışma düşüncesine de çok sıcak bakmıyor. O
nedenle fabrikalardan işçileri çıkarma düşüncesi, Batı ülkelerinin hem kendi
nüfus dağılımlarına uyuyor, hem de bu ülkeleri fabrikalarında çalışacak
göçmenlere bağımlı kalmaktan kurtarmış oluyor.
Türkiye’nin durumu ise farklı: Oldukça genç bir nüfusa sahibiz. Türkiye’deki
sanayi kuruluşlarının Endüstri 4.0 anlayışını hızlı bir şekilde benimsemeleri
durumunda, genç nüfusumuz ciddi bir işsizlikle yüzleşmek durumunda kalabilir.
Mesele sadece Endüstri 4.0’ı benimsemiş fabrikalara sahip olmak değil
Bu yeni döneme girerken, uygulanması gereken doğru stratejileri anlamak için,
konuya farklı bir açıdan daha bakalım. Endüstri 4.0’ın gelişmiş ülkeler açısından
cazip olmasının bir nedeni daha var. Belki duymuşsunuzdur: Kaliforniya’daki
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altına hücum döneminde, esas parayı altın arayanların değil, altın arayanlara
kürek satanların kazandığı söylenir. Üretim sektöründe önümüzdeki yıllarda
Endüstri 4.0’a doğru bir hücum olacağına göre, hücum eden ülkelere ihtiyacı
olan kürekleri, yani robotları, bilgisayar sistemlerini ve yazılımları satacak olan
ülkelerin, bu işten iki kere karlı çıkacaklarını açık bir şekilde görebiliriz.
O nedenle bu yeni dönemde artık yazılım konusuna hakim, akıllı sistemler
tasarlayabilen, robotlarla sadece çalışabilen değil, aynı zamanda üretebilen
mühendisler yetiştirmek büyük önem kazanıyor.
Sonuç
Dünya dijitalleşirken, bu teknolojileri üretmek yerine dışarıdan alan ve
dolayısıyla dışarıya bağımlı kalan ülkelerin, dijital dünyayı tasarlayan ve yaratan
ülkelerin bir anlamda sömürgesi haline geleceği oldukça açık. O nedenle mesele
sadece fabrikaların bu yeni anlayışı benimsemesi ve Endüstri 4.0 anlayışına
uygun hale getirilmesi değil. Mutlaka eğitimde de gerekli düzenlemelerin
yapılması ve bu alanda teknoloji üretebilen firmalara sahip olunması gerekir.
Bilinmesi gereken bazı tanımlar:
1) Endüstri 4.0 ve Otonom Robotlar
Çok sayıda robotların imalat sistemlerinde Endüstri 3.0’dan farklı olarak
statik olarak değil dinamik bir şekilde, sürekli, her an ve iş yapan robotlar
haline gelmesidir. Özellikle otonom robotların gelişmesi üretim ve imalat
konusunda oldukça farklı bir nokta ortaya çıkaracak.
2) Arttırılmış Gerçeklik
Sanal gerçeklik ve gerçeklik dünya tamamen iç içe giriyor ve özel
gözlükler sayesinde sanal ortamda geliştirilen her sistem sayesinde
gerçekteki sistemleri etkileyecek işlemleri yapabilme seçeneği sunuyor.
Özellikle günümüzde oyunlarda arttırılmış gerçeklik son dönemlerin
yükselen bir değeri olmakta.
3) Bulut Teknolojisi
Veri depolama ve işleme başta olmak üzere her türlü aklınıza gelebilecek
bilginin anında belirli bir şekilde korunması ve ulaşılmasına olanak
sağlıyor. Telefon ve bilgisayarlarda 2015 sonrası için oldukça yaygın
kullanılan bir teknolojidir.
“TARİHİN EN BÜYÜK DİJİTAL GÖÇÜ”
Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair
Bolsonaro'nun da Telegram'a katıldıklarını belirterek, liderlerin Telegram'ı
tercih etmesinden ötürü onur duyduklarını bildirdi.
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WhatsApp'ın şubat ayında yürürlüğe girecek yeni gizlilik sözleşmesiyle verileri
Facebook ile paylaşacak olması, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde.
Son günlerde WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen
uygulamalar arasına giren Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, yeni
açıklamalarda bulundu.
Telegram kanallarının, liderlerin kitleleriyle güvenilir bir şekilde bağlantı
kurmasının "tek doğrudan yolu" olduğunu savunan Durov, "Liderlerin
Telegram'ı tercih etmesinden ötürü gururluyuz. Telegram kanalları, 2010'ların
teknoloji platformlarıyla eş anlamlı hale gelen manipülatif algoritmaları
kaldırarak kamusal iletişime
şeffaflık ve bütünlük kazandırır."
değerlendirmesinde bulundu.
TELEGRAM KİMİN?
Merkezi Londra'da bulunan uygulama, 2013 yılında Rus bilgisayar
programcıları Pavel Durov ve Nikolai Durov isimli iki kardeş tarafından
kuruldu.
Uçtan uca şifreleme özelliğiyle birçok özelliği bünyesinde barındıran uygulama,
diğer mesajlaşma programlarından farklı olarak binlerce kişinin katılabildiği
grupların oluşturulmasına imkân tanıyor. Açık kaynak kodlu uygulamanın
kullanım şartlarında yasal olmayan amaçlarla kullanılamayacağı belirtiliyor.
Ancak uzmanlar, uygulamanın korsan içeriklerin merkezi haline geldiğini,
illegal veri paylaşımı yapanlar, yasa dışı faaliyetler yürütenler ve borsa
manipülatörleri gibi kötü amaçlı kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde
kullanıldığını aktarıyor.
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TÜRK TARİHİNİN İLKLERİ






























İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar
Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, Uygurlar
Bizans’la siyasal ilişki kuran ilk Türkler, Göktürkler
Türk tarihinin ilk yazılı antlaşması, Asya Hun-Çin Ant.
İlk Türk Alfabesi, Göktürk –Orhon Alfabesi
Anadolu’ya ilk gelen Türkler, Hunlar
İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitler
Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler: Uygurlar
Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türkler
İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, Orhun Kitabeleri
Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Asya Hunları-Metehan
İlk Türk Hükümdarı, Teoman, Asya Hun Devleti
Türlerin ilk başkenti: Ötüken
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu, Karluklar
İlk Müslüman Türk devleti, Karahanlılar
İlk Müslüman Türk İmparatorluğu, Gazneliler
Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğulları
Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti, İhşitler
Hindistan’a İslamiyet’i ilk götüren Türkler, Gazneliler
Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, Karahanlılar
Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğulları
İlk Türk denizcisi ve Amirali, Çaka Bey
Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savaş, Pasinler
Türk âleminin ilk sözlüğü, Divan-I Lügati’t Türk
İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu-Bilig
İstanbul’u ilk kuşatan Müslüman Türk Devleti, Çaka
Anadolu’da ilk esnaf teşkilatı, Ahilik, Anadolu Selçuklu Devleti
Osmanlı’ya ilk katılan Beylik, Karesioğulları
Türk-İslam edebiyatının ilk örneği, Kutadgu-Bilig
OSMANLI TARİHİ

 Osmanlının ilk başkenti, Söğüt
 Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma: 1590 Ferhat Paşa
Antlaşması, III. Murat
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 Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma: 1672 Bucaş, IV.
Mehmet
 Sancağa çıkan son şehzade, III. Mehmet’tir. Bu uygulama III.
Mehmet’in oğlu I. Ahmet tarafından kaldırıldı.
 Osmanlı’nın ilk toprak kaybettiği Antlaşma 1611 İran’la yapılan
Nasuh Paşa Antlaşmasıdır.
 Osmanlı’nın aldığı ilk büyük yenilgi II. Viyana kuşatmasıdır. 1683
 Osmanlı’nın çok miktarda toprak kaybettiği ilk Antlaşma Karlofça
Antlaşmasıdır. 1699
 Osmanlı’nın Devletlerarasında paylaşıldığı ilk paylaşım Antlaşması:
1699 Karlofça
 Osmanlı-İran ilişkileri ilk kez II. Bayezid döneminde başladı.
 Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk kez Fatih döneminde başladı.
 İlk Osmanlı-Memluk savaşı II. Bayezid Dönemi’dir.
 Mimar Sinan’ın ilk eseri, Kanuni’nin eşi için İstanbul’da yaptırdığı
Haseki Külliyesi’dir.
 Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk Antlaşma 1700 İstanbul
Antlaşması’dır.
 İlk Osmanlı Bankası,1847 Bank-ı Der Saadet’tir.
 İlk defa halkı Müslüman-Türk olan bir bölgenin elden çıkışı, Kırım,
Küçük Kaynarca
 İlk çiçek aşısı, ilk kumaş fabrikası, ilk kâğıt fabrikası, ilk matbaa, ilk
itfaiye teşkilatı, ilk karakalem portre çalışması, ilk batılaşma
hareketleri Lale devridir.
 Batı tarzı ilk askeri ıslahat 1730: I. Mahmut
 Osmanlıdan ayrılmak için ilk isyan eden millet Sırplardır.(1804)
 Osmanlıdan ilk ayrılan millet Yunanlılardır.1829 Edirne Antlaşması.
 Osmanlıdan ayrılan son Balkan Devleti Arnavutluk’tur.(1913)
 Valisinin pazarlıklarına boyun eğen ilk Osmanlı Padişahı, II.
Mahmut’tur. Mısır valisi Kavalalı’nın şartlarını kabul etmiştir.
 Ruslar Anadolu topraklarına ilk defa 1828–29 Osmanlı-Rus savaşı ile
girdiler. Ardahan ve Kars’ı ele geçirdiler.
 Kuzey Afrika’da kaybedilen ilk toprak Cezayir’dir.1830 Fransa
Antlaşması.
 Rusya ilk defa 1833 Hünkâr iskelesi Antlaşması ile donanmasını
Akdeniz’e sokma hakkını elde etti.
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 Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tek başına kullandığı
son Antlaşma 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşmasıdır.
 Boğazlar ilk defa Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla bir siyasi pazarlık
haline getirildi.
 Osmanlı devleti ilk defa 1856 Paris Antlaşması ile bir Avrupa Devleti
sayıldı.
 İlk nüfus sayımı: II. Mahmut,(1831)
 Piyanist olan ilk ve tek Osmanlı Padişahı V. Murat’tır.
 İlk posta (İstanbul-İzmir arası 1823),polis ve karantina teşkilatları, II.
Mahmut.
 İlk defa ülke içinde seyahatlere çıkan Padişah, II. Mahmut’tur.
 İlk muhtarlık uygulaması: II. Mahmut dönemindedir.
 Devlet dairelerine resmini astıran ilk Padişah, II. Mahmut’tur.
 İlk kâğıt para (kaime) basımı: 1840 Abdülmecid
 İlk demir yolu 1866’da İzmir-Aydın arasında işletmeye açıldı.
 Osmanlı posta teşkilatı (1841).
 Kaybedilen topraklardan yapılan ilk göç: 1806–1812 Osmanlı-Rus
savaşı sonunda Balkanlardan Anadolu’ya yapılan göç.
 İstanbul’a ilk otomobilin gelişi: 1895
 Osmanlıya ilk telefonun geliş 2. Meşrutiyet
 19. yy.’ın en büyük göç olayı: 1877–78 Osmanlı-Rus savaşı sonucu
yapılan göç.
 İlk Türk kadın romancısı: Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye
Hanım.
 İlk mecburi ilköğretim: II. Mahmut
 Osmanlı’da ilk rasathane, III. Murat döneminde Takuyyittin Mehmet
tarafından kuruldu.
 En uzun süre tahtta kalan padişah, Kanuni, 46 yıl.
 En kısa süre tahtta kalan padişah V. Murat, 5 ay.
 İlk uçağımız, 1912 Mehmet Reşat’ın cülus töreninde kullanıldı
 İlk Havaalanımız,1912 Yeşilköy Havaalanı
İNKILAP TARİHİ





Osmanlı’da halkın ilk defa yönetime katılması: 1. Meşrutiyet
Osmanlı’da Parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi. 1. Meşrutiyet
Osmanlıda Anayasal düzene ilk defa geçiş,1. Meşrutiyet
Türk tarihinin ilk Anayasası, Kanun-u Esasi, 1876
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Türk siyasi tarihinin ilk partisi, İttihat Terakki -1907
Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi, Ahrar- 1908
Osmanlıda rejime karsı çıkan ilk isyan, 31 Mart isyanı–1909
Ordunun ilk defa yenilikleri koruduğu olay, 31 Mart isyanı, Hareket
ordusu
Meclis kararıyla görevden alınan ilk padişah, II. Abdülhamit,1909
Türk siyasi tarihinde ilk çok partili yaşam, II. meşrutiyet
Osmanlının Kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak, Cezayir 1830
Fransa
Osmanlının kuzey Afrika da kaybettiği son toprak, Trablusgarp, 1912
Uşi Antlaşması.
M. Kemalin ilk görev yeri Şam, V. Ordu, kurmay yüzbaşı
M. Kemalin ilk katıldığı savaş, Trablusgarp, 1911–12
Birinci Balkan savaşında Osmanlıya ilk saldıran devlet, Karadağ
İkinci Balkan savaşında ilk çatışma, Sırbistan-Bulgaristan
M. Kemalin katıldığı balkan savaşı, II. Balkan savaşı
Osmanlının izlediği ilk siyaset Osmanlıcılık
Osmanlının izlediği son siyaset Türkçülük
Birinci Dünya savaşını ilk başlatan devlet Avusturya-Macaristan
Birinci Dünya savaşı öncesinde ilk oluşan grup: Üçlü İttifak–1882
(Almanya-Avusturya-İtalya), üçlü itilaf ise 1907 (İngiltere-FransaRusya)
Birinci Dünya savaşından ilk çekilen itilaf devleti: Japonya 1914
Ağustos-Kasım arası savaştı.
Birinci Dünya savaşında saf değiştiren itilaf devleti: İtalya–1915
Birinci Dünya savaşına en son katılan ittifak devleti: Bulgaristan -1915
Birinci Dünya savaşına en son katılan itilaf devleti: Yunanistan 27
Nisan 1917
Birinci Dünya savaşında ilk barış: Almanya ile Versay, 1918
Birinci Dünya savaşında son barış: Osmanlı, Sevr 1920
Birinci Dünya savaşında ilk açtığımız cephe: Kafkas Cephesi, 22
Aralık 1914
Birinci Dünya savaşında son açılan cephemiz, Suriye-Filistin, 1918–
1917
Birinci Dünya savaşında ilk kapanan cephemiz, Çanakkale,1916 Ocak
Birinci Dünya savaşında son kapanan cephemiz, Yemen-Hicaz
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 Tank, uçak denizaltı, makineli tüfek ve zehirli gazlar ilk olarak I.
Dünya Savaşında kullanıldı.
 Birinci Dünya savaşında başarılı olduğumuz tek cephe, Çanakkale
Cephesi
 İstanbul un ilk defa (fiilen) işgali, 13 Kasım 1918
 Mondros’tan sonra yapılan ilk işgal, 3 Kasım 1918, Musul
 İlk kurulan direniş cemiyeti, Trakya Paşa eli Cemiyeti, 15 Aralık 1918
 Kuvay-ı Milliye ilk olarak, Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı ortaya
çıktı.
 İşgallere karşı ilk direniş, Hatay-Dörtyol, Kara Hasan Paşa
 Yunanlılara ilk kurşun, Hukuk-u Beşer Gazetesi Yazarı Hasan Tahsin
 Türk milli mücadelesinin haklılığını gösteren ilk uluslararası belge,
Amiral Bristol Raporu
 Mustafa Kemal’ in resmi görevine ilk kez ters düşmesi, Havza
Genelgesi
 İlk defa Mondros ve itilaf devletlerine açıkça karşı çıkma, Havza
Genelgesi
 Kurtuluş Savaşının amacı gerekçesi ve yönteminin ilk defa belirlendiği
genelge veya belge Amasya Genelgesi
 Manda ve himaye ilk kez, Erzurum Kongresinde reddedildi.
 Ulusal Egemenliğin koşulsuz ve kesin olarak sağlanacağı ilk kez,
Erzurum Kongresinde belirlendi.
 Temsil Heyeti ilk kez Erzurum kongresinde oluşturuldu, 9 kişilik.
 İlk kez mili sınırlardan Erzurum Kongresinde bahsedildi.
 Amasya Genelgesinin esasları ilk kez Erzurum Kongresinde karara
dönüştü.
 İstanbul Hükumetine karşı geçici bir hükumet kurulması gerektiği ilk
defa Erzurum Kongresinde söylendi.
 M. Kemalin sivil olarak yaptığı ilk faaliyet, Erzurum Kongresidir.
 M. Kemalin başkanlık yaptığı kongreler, Erzurum ve Sivas
Kongreleridir.
 İlk ve tek milli kongre, Sivas Kongresi
 Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi, Sivas Kongresi
 Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek için yapılan siyasi örgütlenmede
ilk büyük adım, Sivas Kongresi
 Temsil heyetinin ilk yürütme görevi, A. F. Cebesoy’u Batı Cephesi
Komutanlığına ataması.
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 İlk bölgesel kongre- Balıkesir Kongresi–27 Haziran 1919
 Batı cephesi ilk olarak Balıkesir –Alaşehir Kongresi ile oluşturuldu.
Temmuz ve Ağustos 1919
 Batı Cephesi Kuvayı Milliye birliklerine atanan ilk komutan,
A.F.Cebesoy
 Temsil Kurulunun bir hükumet gibi hareket ettiğini gösteren ilk
gelişme, Sivas Kongresi.
 Temsil Kurulunun ilk yürütme görevini yapması, A. F. CEBESOY’UN
Sivas Kongresinde Batı Cephesi Kuvayı Milliye Birlikleri
Komutanlığına atanması.
 Temsil Kurulunun ilk siyasi başarısı Sivas Kongresinden sonra Damat
Ferit hükumetinin düşürülmesi
 İlk milli mücadele gazetesi, İrade-i Milliye Sivas’ta, daha sonra
Ankara’da ismi Hâkimiyet-i Milliye olarak değiştirilecektir.
 İstanbul Hükumetinin temsil heyetini resmen tanıması, Amasya
Görüşmeleri
 Ulusal sınırlarımızın kesin olarak belirlenmesi, Misak-i Milli -28 Ocak
1920
 İstanbul’un fiilen işgali, 13 Kasım 1918
 İstanbul’un resmen işgali, 16 Mart 1920
 M. Kemal I. TBMM’ ye Ankara Milletvekili olarak katıldı.
 İlk TBMM- 23 Nisan 1920–1 Nisan 1923 arasıdır.
 TBMM’nin çıkardığı ilk kanun, Ağnam Kanunu
 Kurtuluş Savaşında ilk askeri cephemiz, Doğu Cephesidir.
 TBMM’ nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı, Gümrü
Antlaşmasıdır.
 Ankara ‘da büyükelçilik açan ilk devlet, Gürcistan
 Kapitülasyon hakkından vazgeçen ilk devlet, Sovyet Rusya, Moskova
antlaşması.
 Düşman işgalinden ilk kurtulan ilimiz, Maraş, 10 Şubat 1920
 TBMM’nin açılmasından önce kurtulan iki şehrimiz, Maraş ve
Urfa'dır.
 TBMM’nin ilk askeri zaferi, Gümrü Antlaşmasıdır.
 TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri zaferi, I. İnönü
 Yeni Türk devletinin ilk anayasası, 20 Ocak 1921, Teşkilat-ı Esasiye
 İtilaf devletlerinin TBMM ‘yi hukuken ilk defa tanıması, Londra
Konferansı
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TBMM ‘yi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet, SSCB
TBMM ‘yi tanıyan ilk İslam devleti, Afganistan
TBMM yi tanıyan ilk itilaf devleti, Fransa
Misak-ı Milliden verilen ilk taviz: Moskova antlaşması ile Batum’un
verilmesi
Son savunma savaşımız: Sakarya
Doğu sınırımıza kesinlik kazandıran antlaşma: Kars Antlaşması.
TBMM’nin savaş yapmadan kurtardığı bölgeler, Mudanya ile İstanbul,
Boğazlar ve Doğu Trakya
Laikliğe geçişte atılan ilk adım: Saltanatın Kaldırılması 1922
Türkiye Cumhuriyeti’nde 23 Nisanın ilk defa resmi ve milli bayram
olarak kutlanması: 1921
Ordunun ilk defa siyasetten ayrılması,19 Aralık 1924
Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk çok partili seçim,1946 seçimleri
Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk gizli oy açık sayımlı seçim, 1950
Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk tek dereceli seçim, 1946 seçimleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Yüksekokulu, Ankara Hukuk Mektebi
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel Bankası, İş Bankası 1924
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk planlı kalkınma dönemi 1. Beş yıllık
kalkınma planı 1934
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Türkçe ezan: 1931–33 arası Bursa, Bursa
olayı çıktı
Türkiye Cumhuriyeti’nin dâhil olduğu ilk uluslararası kuruluş:
Milletler Cemiyeti (Birleşmiş Milletler)
Türk kadınına verilen ilk hak: Eğitim Hakkı, 1924
Türk kadınının ilk defa siyasal haklarına kavuşması: 1930
Türkiye’de ilk televizyon yayını,1968
TBMM ve Misak-ı Milli’yi ilk tanıyan devlet: Ermenistan 3 Aralık
1920, Gümrü Antlaşması.
Halkoyuna sunulan ilk Anayasa, 1961 Anayasası
Türkiye’de ilk radyo yayını: 1927
Türkiye’de ilk nüfus sayımı: 1927

www.ankaraparkur.com

Ankara Parkur

ankarapomemparkur

HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ..

125

YERLİ ÜRETİMLERİMİZ VE İLKLERİMİZ
 İlk yerli Tramvay: İpek böceği
 İlk yerli Tank: Altay
 İlk yerli savaş helikopteri: Atak
 İlk yerli askeri itfaiye: Astevo
 İlk yerli temel eğitim uçağı: Hürkuş
 İlk yerli insansı robot: Akıncı-2
 İlk yerli seyir füzesi: Som
 İlk yerli gözlem uydusu: Rasat
 İlk yerli özgün tasarım tüfek: Sar-223
 İlk yerli hava gemisi: Kuzgun
 İlk yerli acil müdahale gemisi: Nene Hatun
 İlk yerli sismik arama gemisi: Oruç Reis(Turkuaz)
 İlk yerli istihbarat gemisi: TCG Ufuk
 İlk yerli mini insansız hava aracı: Gözcü
 İlk yerli baz istasyonu: Ulak
 İlk yerli deniz karakol uçağı: Meltem
İLK TÜRK KADINLARIMIZ
 İlk Savaş Pilotu: Sabiha GÖKÇEN
 İlk Bakan: Türkan AKYOL
 İlk Başbakan: Tansu ÇİLLER
 İlk Vali: Lale AYTAMAN
 İlk Muhtar: Gül ESİN
 İlk Hâkim: Suat BERK
 İlk Belediye Başkanı: Sadiye Hanım
 İlk Tiyatrocu: Afife JALE
 İlk Kaymakam: Özlem BOZKURT
 İlk Romancı(Yazar): Fatma ALİYE
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TÜRKİYE’NİN BULUNAN SONDAJ VE SİSMİK
ARAŞTIRMA GEMİLERİ
1. Fatih Sondaj Gemisi:

 Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017’de Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.
 Türkiye’nin ilk operasyonel sondaj gemisidir.
 29 Ekim 2018’de Alanya-1 derin deniz kuyusu sondajına başladı.
 20 Temmuz’da Zonguldak açıklarındaki Karadeniz’deki ilk milli derin
deniz sondajına başladı.
 Güney Kore’de 2011’de inşa edilerek denize indirildi. 6. nesil denilen
üst düzey bir teknolojiye sahip.
 Kendi sınıfındaki 16 gemi arasından en yüksek teknolojiye sahip
dünyanın ilk 5 gemisinde biri.
20 Temmuz ’den bu yana Zonguldak’ın yaklaşık 170 kilometre
açıklarında Sakarya araştırma sahasında.

2. Yavuz Sondaj Gemisi:

TPAO tarafından satın alınan Yavuz da 2018’de envantere katıldı.
Yapımı 2011’de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya,
Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.
Gemi 20 Haziran 2019’dan bu yana Doğu Akdeniz’deki görev yapıyor.

3. Kanuni Sondaj Gemisi:
 Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni’nin yapımı 2012’de
Güney Kore’de tamamlandı.
 Kanuni altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
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 Kanuni şu anda bakımda. Yılsonunda devreye girmesi ve Akdeniz
çalışmalara başlaması bekleniyor.

4. Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi:





2012’nin sonunda TPAO envanterine katıldı.
İki ve üç boyutlu sismik araştırma yapabilme özelliğine sahip.
Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor.
Buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, en çevreci gemiler
arasında.
 Gemi, şu anda Gazimağusa ile Lübnan arasındaki sularda petrol ve
doğalgaz arama görevinde.

5. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi:


MTA Oruç Reis’in inşasına 2012’de tamamen yerli imkânlarla başladı.



2017 yılı Ağustos ayı içinde operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine
başladı.



Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabiliyor.



Kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da yapabiliyor.



Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları
görüntüleyebiliyor.



Türkiye’nin NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilanıyla birlikte yeni görev yerinde
çalışıyor.
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POLİS AKADEMİSİ, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI
( Kavramlar, Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular)

1. Paralel yapı nedir?
Türkiye Cumhuriyeti tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya
Paralel Devlet Yapılanması (PDY), harekete mensup kişilerce de Hizmet
Hareketi olarak adlandırılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal kurumlarında meşru ve gayri
meşru yollarla hâkimiyet sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimini
kendi imajına göre yeniden şekillendirmeyi amaçlayan oluşumdur.
2. Türkiye’nin operasyon yaptığı GARA bölgesinin önemi nedir?
Türkiye'nin 10 Şubat 2021’ de askeri harekât (Kartal Pençe-2) başlattığı ve
PKK'nın rehin aldığı 13 Türk vatandaşımızın şehit edildiği Gara bölgesi, hem
PKK için koridor görevi görmekte; hem de Türkiye'nin Sincar ve Musul'a
açılan kapısı niteliğindedir.
3. Eren Bülbül kimdir?
11 Ağustos 2017'de Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon
Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın
ardından, PKK'ya bağlı bir grubu girdikleri evden erzak çalarken gören Eren
Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber vermiştir. Bülbül
daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte
giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı
sonucu şehit olmuştur.
4. Fethi Sekin kimdir?
5 Ocak 2017'de İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce
bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit
düşen polis memuru Fethi Sekin, peşine düştüğü 2 teröristten birini etkisiz
hale getirmiş, diğerini yakalamak için mermisi bitene kadar cesurca
çatışmıştır. Terör örgütü PKK'nın planladığı saldırıyı önleyen Sekin,
yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları
bulunan teröristleri püskürtmüştür. Kahraman polis, bir aracın arkasına
gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde
şehit olmuştur.
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5. Ömer Halisdemir kimdir?
Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler
Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı
Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer
darbe yanlısı askerler tarafından vurularak şehit edilen darbe girişiminin
seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Türk askeridir.
6. Ülkemizdeki trafik kazalarının nedenleri hakkında bilgi veriniz.
Sürücüden Kaynaklanan Trafik Kazalarının Sebepleri
 Pratik yapmadan trafiğe çıkmak
 Yol ve hava durumuna karşı önlem almamak
 Trafikte dikkatsiz araç kullanmak
 Alkollü araç kullanmak
 Sürüş esnasında aşırı hız yapmak
 Trafik kurallarına uymamak
 Yayaya geçiş hakkı tanımamak
Yolcudan Kaynaklanan Trafik Kazalarının Sebepleri
 Sürücüye ilk geçiş hakkını tanımamak
 Trafik kurallarına uymamak
 Kırmızı ışıkta geçmek
 Duran aracın önünden ya da arkasından çıkmak
 Yaya geçidini kullanmamak
 Transit yollarda yolcu köprülerini
 Yolda hatalı şekilde el aracı kullanmak
7. Bağımsız Türk devletlerini sayınız.
 Türkiye, başkent Ankara
 Azerbaycan, başkent Bakü
 Özbekistan, başkent Taşkent
 Kazakistan, başkent Nur-sultan (Eski adı Astana.)
 Kırgızistan, başkent Bişkek
 Türkmenistan, başkent Aşkabat
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, başkent Lefkoşa
8. Halil İnalcık kimdir?
Aslen Kırım Tatarı, tarihçi, akademisyen ve yazardır. Yurt içi ve dışında
çeşitli birçok üniversiteden Fahri Doktora unvanı almıştır. (Fahri Doktora unvanı;
bilimde, sanatta ya da insanlık veya ülke hizmetinde üstün başarı gösteren ve olağandışı katkılar
sağlayan kişilere verilir.)Kitapları dünya üniversitelerinde başlıca ders kitabı

olarak kullanılan bilim insanı Tarih alanındaki üstün çalışmaları ve
yetiştirdiği öğrenciler sebebiyle “Tarihçilerin Kutbu” olarak anılmaktadır.
2016 yılında vefat etmiştir.
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9. Hüseyin Nihal Atsız kimdir?
Türk yazar, şair, öğretmen, tarihçi ve ideologdur. Kendini Türkçü ve Turancı
olarak tanımlar. Edebiyat ve tarih bilginleriyle çıkardığı mecmua; ilim, fikir,
sanat alanlarında tesir yaratmış, Cumhuriyet devri Türkçülüğünün öncüsü
olmuştur. Türklerin tarihini konu edindiği edebi eserleri ve tarih araştırmaları
vardır. 1944 Turancılık davasında yargılanmıştır. 11 Aralık 1975’te vefat
etmiştir.
10.Yüksek Askeri Şura (YAŞ) nedir, görevleri nelerdir?
Yüksek Askerî Şûra ya da kısaca YAŞ, Türkiye Cumhurbaşkanlığına bağlı
olarak Ankara’da yalnızca barış zamanlarında görev yapmak üzere
oluşturulan kuruldur. Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanının başkan olarak
belirleyeceği Cumhurbaşkanı yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez
toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde şûrayı toplayabilir. Yüksek Askerî
Şûra ilk olarak 1972 yılında toplanmıştır. Görevleri:
 Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin
(Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi
hususlarında görüş bildirmek;
 Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş
bildirmek;
 Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını
inceleyip görüş bildirmek;
 Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer
konular hakkında görüş bildirmek;
 Mevzuatla verilen görevleri yapmak.
NOT: Kararların gizliliği: Yüksek Askeri Şûra toplantıları gizli olarak
yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması
yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askeri Şûranın kararıyla müsaade
edilen konular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanır.
11.Ülkemizin deprem riski ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi
veriniz.
Deprem, yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da
yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır.
Ülkemiz topraklarının %92’sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da
%95′inin bu bölgeler üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Konya ve Mardin gibi
yörelerde deprem riski az iken diğer bölge ve şehirlerimizde bu risk çok
fazladır. Ülkemizden geçen en önemli fay hattı Kuzey Anadolu levhasıdır.
Depreme karşı alınacak önlemler 3 gruba ayrılır. Bunlar:
Deprem öncesinde alınacak önlemler: Evlerimiz depreme dayanıklı
olmalıdır. Bir deprem planı hazırlamalıyız. Bu planda güvenli yerleri ve
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deprem sonrası, binadan çıkış yollarını belirlemeliyiz. Deprem bölgelerindeki
elektrik ve doğal gaz sistemlerinde erken uyarı sistemi kullanılmalıdır.
Sarsıntı anında devrilebilecek kitaplık, vitrin gibi eşyaları sabit duruma
getirmeliyiz.
Deprem sırasında alınacak önlemler: Deprem anında sakin olmalı, paniğe
kapılmamalıyız. Pencerelerden uzak durmalıyız. Sarsıntı anında binadan
çıkmaya veya binaya girmeye çalışmamalıyız.
Deprem sonrasında alınacak önlemler: Fırsatınız varsa yapıdan çıkın.
Yaralı insanlara yardım etmeye çalışınız. Bir deprem sonrasında en tehlikeli
şeylerden birisi de yangının olmasıdır. Mümkünse küçük boyutta ateşleri
söndürmeye çalışınız.
12.İlk yardım nedir ve ülkemizde ilk yardım konusunda yaşanan sorunlar
nelerdir?
Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişi
veya kişilere durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, çevre
imkânlarından yararlanılarak ve ilaçsız olarak yapılan geçici müdahaleye
ilkyardım denir. İlkyardımı yapacak olan kişi mutlaka teorik ve uygulamalı
ilkyardım eğitimi almış olmalıdır İlkyardımın amaçları; hayatî tehlikeyi
ortadan kaldırmak, hastanın veya kazazedenin durumunun kötüleşmesini
önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır.
13.Trump’ın ilk icraatı nedir?
Trump, kamuoyunda 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformu yasasının
iptalini öngören metni imzalamıştır.
14.Yeşilay nedir?
İçki, sigara ve her türlü uyuşturucu maddelere karşı olanların kurduğu dernek
ve bu derneğin yeşil bir ayça biçimindeki simgesi.
15.AFAD nedir?
Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve
zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak. Muhtemel afet ve acil
durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek. Zarara
uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek.
16.Koronavirüs nedir nerde ortaya çıkmıştır?
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan
Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük,
nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13
Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.
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17. 2020 ne yılı olarak ilan edilmiştir?
Dünya Sağlık Örgütü, Florence Nightingale'in hemşirelik alanına yaptığı
katkılardan ve doğumunun 200'üncüyılı olması nedeniyle 2020 yılını
'Hemşire ve Ebe Yılı' ilan etti.
18.Sağlık bakanımız kimdir?
Dr. Fahrettin Koca
19.Türkiye' de denenen ilk Covid-19 aşısının ismi nedir?
CORONAVAC
20.SİNOVAC aşısı nedir?
Sinovac Çinli biyofarmasötik şirketidir. Sinovac tarafından geliştirilen
potansiyel bir COVID-19 aşısı CORONAVAC tır. Sinovac aşısı 2 ile 8
derece sıcaklığında buzdolabında saklanabilmektedir. 17 Ocak 2021
itibarıyla Çin, Türkiye ve Endonezya'da aşının acil kullanım onayı
bulunmaktadır.
21.BiONTECH nedir? Kim tarafından kurulmuştur?
BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. 2008'de
Almanya'nın Mainz kentinde Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve
Özlem Türeci tarafından kurulmuştur. Ağustos 2018'de influenzanın
önlenmesine yönelik mRNA tabanlı aşı geliştirme çalışmaları için Pfizer ile
işbirliğine gitmiştir. 2020 yılında koronavirüs pandemisiyle birlikte şirket,
ilaç devi Pfizer ile SARS-Cov-2 aşısı geliştirmek için bir anlaşma yaptı.
Yapılan açıklamaya göre geliştirilen aşının başarı oranı %90 civarlarındadır.
22.SİNOVAC ile diğer aşılar arasındaki fark nedir?
CoronaVac, vücudun bağışıklık sistemini ciddi bir hastalık tepkisi riski
olmadan virüse maruz bırakmak için öldürülmüş viral partiküller kullanarak
çalışan inaktive edilmiş bir aşı. Bu aşılar, Corona virüsün genetik kodunun
bir kısmının vücuda enjekte edilerek çalışıyor ve bu durum da vücudun
antikor üretmeye başlamasını tetikliyor.
23.Koronavirüs aşısı kimlere yapılmayacak?
Anafilaksi geçmişi olan kişiler(vücudun bazı alerjenlere karşı saniyeler
içinde ölümcül olabilen alerjik reaksiyon)
Hamileler ve 18 yaş altı.
24.Aşıda uygulanacak olan 10 kural nedir?
 Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.
 İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz
uygulanmayacak.
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 38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut
hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları
sırasında olanların aşıları ertelenecek.
 İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce
temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.
 Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta
olması gerekiyor.
 Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta
beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.
 Kovid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri
takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı
uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.
 Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.
 Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi
belirtiler sisteme girilecek.
 6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen
etkiler de kayıt altına alınacak.
25.Koronavirüs ülkemize ilk ne zaman geldi?
Ülkemizde ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020'de saptanmıştır
26.Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları kimlerdir?
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci.
27.İlk koronavirüs aşısını nerden aldık?
Çin.
28.Torba yasa(kanun) ne demektir?
Pek çok kanunu düzenlemenin içinde olduğu yasa tasarısı
29.Şiddet nedir?
Bireyin cinsel, fiziksel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle
ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan
hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi
engellenmesini de içeren sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.
30.Suçun şahsiliği ilkesini açıklayınız
Çağdaş maddi ve ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biridir. Bu kural
gereğince kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir,
başkalarının işlediği fiillere iştirak etmedikçe sorumlu olamaz.
31.Medeniyetler ittifakı ne demek?
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Kurucuları: Recep Tayyip Erdoğan ve Kofi Annan olup Avrupa tarafından
Türkiye’nin adaylık süreciyle birlikte ve Türkiye’nin Müslüman ülke
sıfatından dolayı medeniyetler çatışması fikrini ortadan kaldırmak için ortaya
çıkmış bir kavramdır.
32.Leviathan nedir?
Thomas Hobbs’un 1651 de yayımladığı eseri olan Leviathan yani ejderha,
toplum sözleşmesinden sonra çıkacak devletin birey karşısında güçlü olması
gerektiğini göstermek amacıyla kullanılan bir terimdir.
33.Hiyerarşi ne demektir?
Ast üst ilişkisine denir. Ast ve üst kıdem, rütbe ve liyakata göre belirlenir.
34.Disiplin nedir?
Kanunlara ve kurallara uyma, görevini aldığı ve yaptığı işi nizam intizam
içinde istenildiği gibi yapmaktır. Disiplinin gayesi en çetin hallerde bile
şuurlu olarak kayıtsız, şartsız itaat etmeyi, vazifenin tam zamanında kesin
yapılmasının sağlanmasıdır.
35.Otorite ne demektir?
Herhangi bir konuda bir şeye herkesi inandırma, emretme, itaat ettirme gücü
ve kudretidir.
36.Ekonomik bağımsızlık ne demektir?
Bir ülkenin ticari, sanayi, tarım vb. üretim alanlarında bir başka ülkeye
bağımlı olmaması durumudur.
37.Suç nedir?
Yanlış veya zararlı olduğu hukuki otoritelerce yasaklanmış tüm eylemlerdir.
38.Vatan nedir?
Bir kimsenin doğup büyüdüğü bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı,
barındığı, gerekirse uğruna can vereceği toprak.
39.Adaleti tanımlayınız
Hak ve hukuk gözetme ve yerine getirme. Haklı ile haksızı ayırt etme,
haklıya hakkını haksıza cezasını verme.
40.Tarafsızlık nedir?
Yansız kalma, herhangi bir durum karşısında görüş belirtmeme.
41.Karakter nedir?
Bir toplumun, bireyin veya nesnenin kendine özgü özelikler bütünü.
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42.Irk nedir? Tanımlayınız
Soy. Kalıtımsal öz yapıları olan insanların oluşturduğu doğal topluluk.
43.Terör ne demektir?
Korku salma yıldırma. Genellikle siyasi bir dava uğruna girişilen toplumu
korkutma ve yıldırmaya yönelik her türlü eylemdir.
44. Murat Karayılan ismi sende neyi ifade ediyor?
PKK kurucularından ve KCK Yürütme Konseyi üyesi. Günümüzde PKK'nın
silahlı kanadı olan Halk Savunma Güçleri'nin liderliğini yapmaktadır.
Başlangıçta eylemlerini Şanlıurfa'da yürüttü, sonra Suriye'ye kaçmıştır.
Kuzey Irak Gara'da 2015-2016 yılları arasında 13 Türk vatandaşımızın
kaçırılıp şehit olmasına sebep olan teröristlerin kurucularından biridir.
45.MOSSAD nedir?
İsrail istihbarat ve özel operasyonlar enstitüsü. Dış istihbaratlarla ilgilenir,
merkezi Tel-Avir’dir.
46.Antropoloji ne demektir?
İnsan bilimi demektir. Tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve
fiziksel biyolojik yapılarını inceleyen bilim dalıdır.
47.PYD nedir?
Suriye’de faaliyet gösteren Demokratik Birlik Partisi(PYD) Türk Dışişleri
Bakanlığı tarafından “PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör
örgütü” olarak tanımlanır.
48.YPG nedir?
Halk Korumu Birlikleri (YPG) PYD’ nin silahlı kanadıdır. Siyaset, Ekonomi
ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) “PKK’nin Kuzey Suriye
Örgütlenmesi PYD-YPG” başlıklı raporuna göre YPG, PKK örgütünün
silahlı Halk Savunma Güçleri kanadına benzer bir şekilde yapılanmıştır.
49.İhtilal ne demek?
Bir devlet siyasi toplumsal ve ekonomik yapısını kökünden değiştirmek
amacıyla girişilen silahlı halk hareketi demektir.
50.Kalkışma ne demek?
İsyan, ayaklanma, kıyam. Kalkışmak eyleminden gelir.
51.Nobel nedir?
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27 Kasım 1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm’de açıklanan
vasiyetnamesiyle, Alfred Nobel tarafından kurulan dernektir. İnsanlığa
hizmet edenlerin ödüllendirme amacı taşıyan prestijli bir ödüldür.
52.Konut dokunulmazlığı ne demek?
Kişinin barınma sığınma ve yaşam alanı olarak kullandığı yere başka
kimseniz izinsiz girememesidir. Bu durum anayasa ve insan hakları
beyannamesiyle korunmaktadır.
53.Polis nedir açıklayınız
Kamu düzeni ve vatandaşın can, mal ve temel hak ve özgürlüklerini
korumakla görevli, yasa uygulayıcı kamu görevlisidir.
54.Hukukun üstünlüğü ilkesini açıklayınız
Devlet içindeki tüm mekanizmaların önceden tespit edilmiş bazı kanun ve
kurallar içinde işlenebileceği anlamına gelir. Kimsenin bu kanun ve kuralları
aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur.
55.Siyasi iktidar ne demektir?
Devletin otoritesini kullanabilen ve egemen bir niteliğe sahip kişilerdir.
56.Haşhaşi ne demek?
Hasan Sabbah tarafından kurulan dini tarikat ve suikastçı siyasi bir örgüttür.
57.Koalisyon hükümeti ne demek?
Parlamentoda bulunan siyasi partilerden herhangi birinin hükümet
kurabilecek çoğunluğu sağlamaması durumunda, birçok siyasi partinin
anlaşarak kurduğu hükümettir.
58.Meşru ne demek?
Yasal olan, kamu vicdanının doğru ve haklı bulduğu durum
59.Parlamento ne demek? Tanımlayınız
Yurttaşların oylarıyla seçilen milletvekillerinin oluşturduğu. Ülkenin
yasalarını yapan, devlet bütçesini çıkaran, hükümeti denetleyen ve anayasaya
göre daha birçok görevi bulunan meclistir.
60.Başarıyı tanımlayınız.
İnsanın kendi yetenekleri ölçüsünde yapabildiği en önemli iştir. Fakat başarı
için sadece yetenek ve zekâ yeterli değildir, inanç ve azim de gereklidir.
61.Empati ne demek?
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Olaylara çok yönlü bakılmasını sağlamak amacıyla bir kişinin kendini başka
birinin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır.
62.Kan davası ne demektir?
Geçmişte aralarında kan dökülmüş ve köklenmiş bir düşmanlıkları bulunan
iki ailenin karşılıklı kin ve düşmanlık gütmesi.
63.Töre cinayeti ne demektir?
Namus cinayeti olarak da adlandırılan kötü yola düştüğü iddia edilen
kadınların ailesinin onurunu zedelediği gerekçesiyle yine ailenin erkek
fertleri tarafından gerçekleştirilen genellikle cinayet şeklinde olan şiddettir.
64.Solculuk ne demektir?
Kapitalist düzene karşı, siyasal ve ekonomik gücün halka yayılmasını
savunan ve bu alanda kökten değişim amaçlayan akımın genel adıdır.
65.Sağcılık ne demektir?
Hiçbir yenileşmeden yana olmayan, mevcut düzenin olduğu gibi kalmasını
isteyen, dinsel tutuculuğu da içine alan akımın genel adıdır.
66.Siyaset ve politika ne demektir?
Devlet işlerini yürütme ve düzenleme sanatıyla ilgili görüş veya anlayış
demektir.
67.Ülkücülük ne demektir?
 Ülkücülük, Milliyetçi Hareket Partisinin İslamcılık ile Osmanlıcılık ve
Türkçülük üzerine temellenmiş kurucu ideolojisidir.
 Belli bir ülküye çıkar gözetmeden bağlanma, ülküsü uğrunda her türlü
güçlüklere göğüs germe biçimindeki tutum ve bu tutumu bir dünya görüşü
olarak benimseme.
 Merhum Alparslan Türkeş; "Ülkücülük veya idealizm, insan kafasının
içinde elde edilmesi, varılması en mükemmel, en güzel, kendisini mutlu
edecek hedeflerin tasarlanması ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için
arzu gösterilmesi ve çalışılması anlamını taşır. " diyerek, her gerçeğin, her
fikrin önce insanların kafasında bir hayal olarak doğduğunu söyler.
68.Devrim ne demek? tanımlayınız.
Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş
kapsamlı bir şekilde kökten değiştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesidir.
69.İttifak ne demek?
Halklar, gruplar ya da egemen devletler arasında ortak faydayı sağlayacak
karşılıklı çıkarlara dayalı kurulmuş ilişkilerdir.
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70.Dış güçler kavramı neyi ifade etmektedir?
Bir ülkeyi olumlu veya olumsuz anlamda etkileyen güçlü yabancı
devletlerdir.
71.Darbe ne demek? Siyasi açıdan tanımlayınız
İktidara zorla el koymak ve rejimi zorla değiştirmek anlamında kullanılır.
Ordu tarafından yapılan darbelere askeri darbe denir.
72.Diktatör ne demek?
Elinde mutlak ve sınırsız bir otoriteye sahip yöneticilere verilen tanımdır. Bir
diktatör tarafından yönetilen ülkelere diktatörlük denir.
73.Atatürkçülüğü tanımlayınız
Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmesini Atatürk’ün başlattığı
devrimlerin yürütülebilmesine bağlayan öğretidir.
74.Yürütme organı ne demektir?
Devlet kamu yönetiminin günlük yönetimi için tek yetkiyi ve sorumluluğu
alan devlet gücüdür. Görevi yasama organınca yazılmış ve yargı düzenince
yorumlanmış yasaları uygulamaktır.
75.Yargı organı ne demektir?
Egemenlik ve devlet adına hukuku yorumlayan ve ona başvuran mahkemeler
düzenidir. Görevi, anayasamıza göre bağımsız ve tarafsız mahkemelerce
yürütülür.
76.Güçler birliği ne demektir?
Yasama, yürütme ve yargının aynı organda toplanması
77.Kuvvetler ayrılığı ne demektir?
Devlet organları olan yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrılmış
oldukları bir devlet yönetim şeklidir.
78.Yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi veriniz
Türkiye’de 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 9 Temmuz 2018
tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan başkanlık tipi hükümet sistemidir. Bu
sisteme geçişle beraber TBMM’nin yetkileri kısıtlanmış, cumhurbaşkanının
yetkileri artırılmıştır ve yürütmenin başı olmuştur.
79.Algı operasyonu ne demektir?
Kamuoyunu sanal ve gerçek olmayan bilgilerle yönlendirmeye ve etkilemeye
denir.
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80.Modernizm ne demektir?
Çağdaşçılık. Geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı. Yerleşik ve alışmış
olanı, yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi ve düşünce tarzı.
81.Oryantalizm kavramı ne demek?
Doğubilimi. Yakın ve uzak doğu toplumlarının, halklarını, kültürlerini ve
dillerinin incelendiği, batı kökenli araştırma alanlarının tümüne verilen
isimdir.
82.Nükleer silah nedir?
Nükleer reaksiyon ve nükleer füzyon birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha
kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır.
Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar verme amaçlı
kullanılır.
83.OHAL ne demek?
Olağanüstü bir yönetim düzenin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın
hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzenini tehlike altına sokan yaygın
şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
Savaş durumu, ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda, yurtta güvenliğin
sağlanması, korunması için ordunun yardımıyla sağlanan ve özgürlükleri
geçici olarak kısıtlayan yönetimdir.
84.Organize suç ne demektir?
Örgütlü olarak tasarlanıp işlenmiş suç.
85.Akil insan kavramı ne demektir?
Yaklaşım ve çözüm önerilerine değer verilen, sevilip sayılan, uzman ya da
duayen kavramından farklı olarak içinde kamil insan kavramını da barındıran
kişi.
86.Brexit ne demek?
Birleşik Krallık ’ın Avrupa Birliğinden ayrılması, kısaca Brexit çeşitli kişiler,
çıkar grupları ve siyasi partiler tarafından Birleşik Krallık ‘ın 1973’te Avrupa
Birliğinin önceli olan Avrupa ekonomik topluluğuna katılmasından beri
yürütülen bir siyasi hedef.
87.Bilgi edinme hakkı nedir?
Kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin usul ve esasları
düzenleyen kanun.
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88.Temel insan haklarını sayınız
Yaşama hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, din ve vicdan hakkı, meslek
seçme ve çalışma hakkı, evlenme ve aile kurma hakkı, yasa önünde eşitlik
hakkı
89.Popüler kültür ne demek?
 20.yüzyıldan sonra özelikle toplumsal modernleşme ile toplu kültür olarak
yayılan, kavram olarak kültürel gelişmeleri günlük uygulamaları
kapsamakta aynı zamanda genel ve tarafsız olarak eski halk kültürü yerine
geçmekte.
 Belli bir dönem için geçerli olan hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel
öğelerin bütünü olarak tanımlanır
90.Beyin göçü ne demek?
Çok iyi yetişmiş meslek ve bilim adamları ile uzmanların bir başka ülkede
yerleşip çalışmak amacıyla kendi ülkelerini bırakıp gitmesi.
91.Beden dilli ne demek?
Jest ve mimik, fiziksel duruş, yüz ifadeleri ve göz hareketleriyle, zihinsel ve
fiziksel faaliyetlerle desteklenen alıcıya ilettiğimiz mesaj. Sözlü olmayan
iletişim biçimi.
92.Özgürlüğün tanımını yapınız
Kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür irademizle karar verme veya
uygulamaya geçirme. Bir başkasının hakkına girmeden yaptığımız
yapabildiğimiz her şeydir.
93.Suç kokusu ne demek?
Muhtemel zararlı veya yanlış bir olayın gerçekleştiği veya gerçekleşeceğine
dair ipucu, varsayım, fikir.
94.Bürokrasi ne demek?
Devlet görevlileri topluluğu.
95.Devlet nedir? tanımlayınız.
Toplumun siyasal örgütlenişi ve örgütlerinin tümü. Toprak bütünlüğüne
dayalı siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun
oluşturduğu tüzel kişilik.
96.Egemenliğin sembolleri nelerdir?
Bayrağımız,
istiklal
marşımız,
başkentimiz,
cumhurbaşkanlığı forsu şeklinde sıralayabiliriz.
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97.Misak-ı milli ne demektir?
Milli yemin, kurtuluş savaşının yol haritası.
98.Muasır medeniyet ne demektir?
Gerek sosyal gerek ekonomik gerekse bilimsel açıdan diğer ülkelerden önde
olan ülkelerin bulunduğu konum.
99.Siber saldırı ne demek? Tanımlayınız.
Hacker adı verilen zararlı kullanıcılar veya kullanıcı grupları internet
sitelerine, bilgisayarlara, devlet kurumlarına, polis, jandarma ya da şahıs gibi
birimlere saldırı amaçlı trojen, solucan gibi virüsler yollayarak bu alandaki
bilgileri ele geçirmek ya da bu alanı kullanılmaz hale getirmek amaçlı
yapılan saldırıya verilen addır.
100. TL’ye geçiş hakkında bildiklerinizi anlatınız.
YTL'nin alt birimi Yeni Kuruş'tur. YTL'den TL'ye geçişin tamamlanması
nedeniyle 1 Ocak 2009 tarihinde yeniden tedavüle girmiştir. Paradan 6 tane
sıfır atılmıştır.
101. Vergi ödevi nedir?
Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı,
maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülükler kanunla koyulur, değiştirilir veya kaldırılır.
102. Toplumsal sermaye nedir?
Toplumsal sermaye bireyin kendini geliştirmesi ve yapacağı işlerde
başarısı için gerekli olan sermayedir. Toplumsal sermaye toplumda yer
alan her bireyde niteliklerin ve koşulların varlığıdır. Toplum denildiğinde
akla ilk önce aile gelir. Anne ve babalar hem kendilerini hem de
çocuklarını eğitirken bir yandan da çevre ile olan ilişkilerini geliştirirler.
Çevre ile olan ilişkilerin gelişimi neticesinde düzenli bir yaşam elde edilir.
Bireyler birbirini anlar ve yardımcı olurlar. Bu şekilde işleyen bir düzen
ile yaşamın refahı artar. Toplumsal sermayenin kaynağı anne ve babadır.
103. Rasyonalizm nedir?
Akılcılıktır. Bilginin doğuştan gelen akıl ve onun görevi olan düşünme
gücü ile meydana geldiğini doğru bilgi kaynağının duygularla değil akılda
gören öğretir.
104. Avrupa Birliği neden kuruldu?
Ekonomik kalkınmayı ve dayanışmayı amaçlamasının yanında Avrupa
Birliği, bir siyasi ve sosyal kaynaşma ve dayanışma projesidir. Avrupa
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Birliği, üye devletlerin birbirleri ile her alanda dayanışma içinde
bulunması, insan haklarının korunması ve üye devletlerin sosyal, siyasi,
kültürel kaynaşmasının ve ileri gelişiminin sağlanması için çaba
göstermektedir
105. G20 nedir? Hangi ülkeler var?
G20'nin kurulmasındaki amaç gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan
ülkeleri bir araya getirerek, dünyanın ekonomik sorunlarına daha kalıcı
çözümler üretmekti. İlk kurulduğu yıllarda sadece bakanların toplandığı
bir zirve olsa da 2008'deki dünya krizi sonrasında bu toplantıya en üst
düzeyde katılım yapılması kararlaştırıldı. Bu tarihten itibaren her yıl
dünyanın en büyük devletlerinin liderleri toplanarak, dünya ekonomisinin
yanında, ticareti ve gelişimini de şekillendiriyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya ve
Birleşik Krallık, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan,
Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore
ve Türkiye.
106. BM ne zaman kuruldu? Türkiye ne zaman katıldı?
BM'nin kurucu antlaşması niteliğindeki BM Şartı, aralarında Türkiye'nin
de bulunduğu 50 ülke tarafından 26 Haziran 1945 tarihinde San
Francisco'da imzalanmıştır Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet
Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onaylamıştır. Daimi üyeleri
(FİRÇA) Fransa, İtalya, Rusya, Çin, ABD (Türkiye kurucu ülke ancak
veto hakkı yok.)
107. AB üyeliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu
adıyla kurulan Avrupa Birliği'nin yirmi yedi üyesini ifade eder.
Başlangıçta altı üyesi olan topluluk birbirini izleyen genişlemelerle 1
Mayıs 2004 tarihinde yirmi beş üyeye ulaştı. AB'nin diğer devletlerle
görüşmeleri devam etmektedir. Küresel anlamla ülkelere pozitif etkileri
bulunmaktadır.
108. Para nedir tanımlayınız?
Para; devlet tarafından bastırılan, mal ve hizmet almak için kullanılan
değerli kâğıt veya madeni alım satım aracıdır.
109. Geleneksel kamu yönetimi nedir?
Geleneksel kamu yönetimi, 19. Yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20.
Yüzyılın son çeyreğine kadar kamu yönetiminde geçerli olan hâkim
paradigmanın adıdır. Katı örgüt yapısı, merkeziyetçi, katı hiyerarşi,
hizmet devleti, büyük ölçekli yapı ve bürokrasi yönelimdir.
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(Nominal değer bir kıymetin üzerinde yazan değerdir.)
110. Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırılıcı nedir?
Dolandırıcılık: Failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun
veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar
sağlamasıyla oluşur.
Nitelikli dolandırıcılık: Suçun belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik
araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesidir.
EKONOMİ KAVRAMLARI
111. Enflasyon nedir, açıklayınız?
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden
bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın
alınan mal miktarına nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun
tersidir.
112. Motorlu Taşıtlar Vergisi( MTV) nedir açıklayınız?
Kara yolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde
trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlardan alınan, yılda iki defa
ödenmesi zorunlu olan bir vergi türüdür. Satın alınan bir araç için başta
bakım masrafları olmak üzere, yıllık sigorta ve kasko masrafları, yakıt
masrafı, arıza ve kaza masrafları gibi giderlere ek olarak Motorlu Taşıtlar
Vergisi de yılda 2 defaya mahsus olarak ödenmektedir.
113. KDV ve ÖTV nedir?
Özel Tüketim Vergisi(ÖTV): Belirli bir mal veya ürünler üzerinden bir
kereye mahsus olmak üzere oransal olarak alınan bir vergi türüdür.
Katma Değer Vergisi(KDV): Katma Değer Vergisi kısa adıyla KDV
yapılan mal ve hizmet teslimlerinde mal ve hizmeti teslim alanının teslim
edene ödediği vergidir. KDV, bir diğer tanımla tüketim vergisidir.
114. Vergi nedir, açıklayınız?
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.
115. Bütçe nedir, açıklayınız?
Gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve
giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetveldir. Bütçe, devletin gelecek
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bir dönemdeki gelirlerini ve harcamalarını tahmin eden ve yürütme
organına harcamaların yapılması, gelirlerin toplanması konusunda yetki
ve izin veren bir kanundur.
116. Merkez Bankası başkanlığı kim tarafından yürütülmektedir?
Naci Ağbal
117. Sermaye nedir, açıklayınız?
Bir ticaret girişiminin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan
para ve paraya çevrilebilecek malların tümüdür.
Sermayeye aynı zamanda anamal ve kapital da denmektedir
118. Gelir vergisi nedir, açıklayınız?
Gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen gerçek
kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır
119. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nedir, açıklayınız?
İdari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu
kurumudur. 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile
kurulmuştur. Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi
kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla;
sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını,
tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve
denetlemektir.
120. Uluslararası Para Fonu(İMF) nedir, açıklayınız?
International Monetary Fund, Türkçe ismiyle "Uluslararası Para Fonu",
uluslararası ekonomi sistemin işleyişini düzenleyen bir kuruluştur. IMF,
1944 yılında Bretton Woods konferansında ortaya çıkmıştır. Temel amacı,
II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı yeniden inşa etmektir.
121. Türkiye IMF’den kaç kez kredi almıştır, açıklayınız?
Türkiye, ilk kez 1961 yılında IMF'den kredi kullandı ve bu tarihten sonra
toplam 19 Stand-by anlaşması yaptı. Son borcunu ise 14 Mayıs 2013 te
ödemiştir.
122. Dış borç ne anlama gelmektedir, açıklayınız?
Dış borç bir ülkenin kaynaklarına ek bir kaynak sağlamak, döviz olarak
yeni ödeme gücü elde etmek gibi amaçlarla ülke dışındaki yabancı
hükümet ya da finans kuruluşlarından karşılıklı ya da karşılıksız geri
ödemeli kaynak almasıdır. Başka bir ifadeyle dış borç fon fazlası bulunan
ekonomilerden fon açığı bulunan ülkelere yönelik akımlarla oluşan ve
kendi para cinsi dışında yapılan borçlanmadır diyebiliriz.
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123. İç borçlanma ne anlama gelmektedir açıklayınız?
Kamu giderleri, gelirlerinden çoksa aradaki fark genellikle iç borçlanma
ile karşılanır. Devletin borçlanması Hazine tarafından yapılır. Kamu
açığının yüksek düzeyde olması iç borcu sürekli olarak artırır.
124. Çapraz kur nedir, açıklayınız?
İki yabancı para biriminin aralarındaki oranın üçüncü bir para birimi
cinsinden yazılmasıdır. Bu şekilde çapraz kur hesaplamaları ile kurların
birbirine hızlı bir şekilde çevrilmesi de mümkündür. Dünyada her döviz
kurunu, çapraz kur halinde yazabilmek mümkündür.
125. Döviz ve Döviz Kuru nedir, açıklayınız?
Döviz yabancı ülkeler tarafından kullanılan para birimidir. Döviz kuru ise
bir birim ülke parasının diğer bir ülke parası cinsinden fiyatına değerine
denir. Bu kavram iki taraflı bir ilişkiyi içerir, bu yüzden iki taraflı
(nominal) döviz kuru olarak da adlandırılır.
126. Devlet bankalarının isimlerini sayınız?
Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Halkbank,
Birleşik Fon Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, İller Bankası, Adabank
127. Borsa İstanbul nedir, açıklayınız?
Borsa İstanbul'un görevleri borsada yapılan alım ve satımları bir düzen
içinde ve serbest rekabet koşullarında idare etmek ve borsada olağan üstü
durumlarda mevzuatın verdiği yetkilere dayanarak gerekli işlemleri
yapmaktadır.
128. BİST 100, BİST 50, BİST 30 endeksleri hakkında bilgi veriniz?
BIST 100 endeksi; Borsa İstanbul'da işlem gören piyasa ve işlem hacmi
açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için
kullanılan temel göstergedir.
BIST 50 Endeksi; BIST Endeksleri arasında yer alan, piyasa ve işlem
hacmi bakımından en yüksek 50 hisse senedinin performansını ölçen
endekstir.
BIST 30 Endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören hem işlem hacmi hem de
piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performanslarının
ölçülmesiyle meydana gelen bir endekstir.
129. Hazine Bonosu nedir?
Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli;
Devlet Tahvilleri ise, bir yıl ve daha uzun vadeli TL cinsinden devlet iç
borçlanma senetleridir.
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130. Devlet Tahvili nedir?
Devlet tahvili, devletin 1 yıldan uzun vadeli borçlanma ihtiyaçlarını
karşılamak için çıkarılan borçlanma senetleridir. Türkiye'de Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılır.
131. Stagflasyon nedir, açıklayınız.
Stagflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik
hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki
olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır.
132. Mikro ve Makro iktisat nedir, açıklayınız.
Mikro iktisat; ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyince
inceleyen disiplindir.
Makro iktisat ise ekonomiyi dünya ve ülkeler seviyesinde inceleyen
bölümdür. Makro iktisatın alanına giren konulardan bazıları enflasyon,
işsizlik ve büyümedir.
133. Haciz nedir, açıklayınız.
Devletin, bireye ait bir alacağı veya bir kamu alacağını tahsil etmek
amacıyla, borçlunun maddi değeri olan bazı mallarına el koyması ve bazı
durumlarda borçlunun bu mallarda tasarruf yetkisini kısıtlaması işlemidir.
134. Muhasebe nedir, açıklayınız.
Muhasebe, bir işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerindeki mali
nitelikteki bilgileri kayıt, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve
yorumlama gibi fonksiyonlar ile takip eden bilimsel bir sistemdir.
135. Emlak vergisi nedir, açıklayınız.
Emlak vergisi, tüm taşınmazlardan senelik olarak alınan vergiye verilen
isimdir. 1986 senesinden beri belediyeler tarafınca tahsil edilen emlak
vergisi, mülk sahibi vatandaşlar tarafından her yıl düzenli olarak ödenmek
durumundadır.
136. Fon nedir, açıklayınız.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yetkilendirilmiş kurumların
yatırımcılardan topladığı birikimlerle riski dağıtmak amacıyla içerisinde
birden çok hisse senedi, devlet tahvili, döviz, değerli maden ya da faiz
getirili değerli kâğıt olacak şekilde çeşitlendirerek oluşturduğu portföydür.
137. Dünya Bankası ( World Bank) nedir, açıklayınız.
Dünya Bankası, 189 ülkenin üye olduğu dünyanın en büyük kalkınma
bankasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azaltılması ve ortak
refahın artırılması amacına yönelik çalışmalar yürüten ve 130 noktada
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ofisi bulunan Banka’nın çatısı altında beş kuruluş bulunuyor. Dünya
Bankası yoksullukla mücadeleye, istikrarlı ekonomik büyümeye ve yaşam
kalitesinin iyileştirilmesine önemli katkılarda bulunan tüm sektörlere
çeşitli yollarla destek ve kaynak sağlamaktadır.
138. Finans nedir, açıklayınız.
Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir
şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Kişilerin veya kurumların
maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu
yatırımları değerlendirmeleridir. İşletme ve ekonominin ortak dalıdır.
139. Emtia nedir, açıklayınız.
Emtia , ticarete konu olan altın, gümüş, petrol, doğal gaz, bakır, pamuk,
mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne verilen adıdır.
140. Kapalı ekonomi nedir, açıklayınız.
Kapalı ekonomi, kendine yeterli olmasıdır. Böyle bir sistemde, üreticinin
faaliyeti, kendi nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamayı hedef tutar. Sistem
içinde üretilen, genellikle, sistem içinde tüketilir.
141. İthalat ve ihracat nedir, açıklayınız.
İthalat: Yabancı bir ülkeden mal ve hizmet alınması işlemine ithalat denir.
İthalat kısaca dış alım demektir. İhracat: kişi ve kuruluşlarca üretilen mal
ve hizmetlerin yurtdışına satılmasıdır. İhracat kısaca dış satım demektir.
142. Dış ticaret nedir, açıklayınız.
Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla
ilgilidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve
ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.
143. OPEC nedir, açıklayınız.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC (Organisation of
Petroleum Exporting Countries), petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol
rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 12 ülkenin kurduğu bir
yapıdır.
144. Gümrük nedir, açıklayınız.
Bir ülkeye ithal edilen ya da ihraç edilen eşyadan yürürlükteki Gümrük
Kanunları doğrultusunda alınan vergi, resim veya harçtır. Türkiye’de
gümrük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda çalışan bir
kurumdur.
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145. Kar- zarar nedir, açıklayınız.
Kar: Bir faaliyetin gerçekleşmesi sonucunda elde edilen gelir ile faaliyet
için yapılan giderler arasındaki farktır.
Zarar: İşletmelerin faaliyetleri döneminde, giderlerinin toplamı
gelirlerinin toplamını aşması sonucunda ortaya çıkan fark tutarıdır.
146. Arz ve talep nedir, açıklayınız.
Arz, mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve
belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır.
Talep: Talep satın alma isteği demektir. Satın alma arzusunu ve isteğini
yansıtır.
147. Faiz nedir, açıklayınız.
Banka ya da benzeri yerden borç karşılığı alınan paranın, kullanımına
karşılık verilen ücrettir.
148. EFT ve Havale nedir, açıklayınız.
Farklı bankacılık kurumlarının arasında gerçekleşen para değişimi olan
EFT; "Elektronik Fon Transferi (EFT)” ifadesinin kısaltması olarak
kullanılıyor. Havale işlemi ise aynı bankanın farklı şubeleri arasında ya da
aynı şubedeki farklı hesaplar arasında yaptığınız para transferi olarak
tanımlanıyor.
149. Kredi nedir, açıklayınız.
Belirli miktardaki satın alma gücünün, belirli bir süre için, faiz gibi bir
bedel karşılığında, gerçek ya da tüzel kişilere verilmesini ifade eden kredi;
bankalar tarafından küçük ve orta büyüklükteki ticari işletmelerden büyük
holdinglere sunulur ve tüm firmalar çeşitli kredi ürünlerinden
faydalanırlar
150. Yatırım nedir, açıklayınız.
Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı
bir biçimde kullanılmasıdır.
151. Fiyat nedir, açıklayınız.
Fiyat, tüketicilerin bir malı almak için ödemek zorunda oldukları para
miktarıdır
152. İşsizlik nedir, açıklayınız.
Çalışma yaşları arasında olan, çalışmaya engel bir özrü bulunmayan ve
çalışma arzusuna sahip kişilerin iş bulamaması durumudur.
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153. Risk nedir, açıklayınız.
Risk veya riziko, bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme
olanağı. Değerler fiziksel sağlık, toplumsal statü, duygusal durum ya da
görülemeyen belirli bir eylem, aksiyon, ya da eylemsizlik sonucu risk
alındığında kazanılabilir ya da kaybedilebilir.
154. Portföy nedir, açıklayınız.
Portföy veya port folyo, herhangi bir konudaki çalışmaların veya
belgelerin bir araya getirildiği dosyadır.
155. Yolsuzluk ve yoksulluk nedir, açıklayınız.
Usulsüzlük veya yolsuzluk, ticari açıdan etkinliği hukuken tam anlamıyla
kontrol edilemeyen, daha çok kamu kuruluşlarında, özellikle yerel
yönetimlerde oluştuğu iddia edilen, mevzuatın esnetilip görmezden
gelinmesi veya ihlallere göz yumulması halleri olarak tanımlanabilir.
Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük
bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur.
156. Kapitalizm nedir, açıklayınız.
Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla
işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Serbest piyasa ekonomisi
olarak 16. yüzyılda çıkmıştır.
157. Monopol piyasa nedir, açıklayınız.
Monopol Piyasa, tekelleştirilmiş piyasa anlamına gelmektedir. Piyasayı
tek bir oyuncu domine etmiş, ele geçirmiştir. Monopol piyasada üretici
şirket ve sektör arasında bir far yoktur. Şirketin kendisi tek üretici ve
sektördür.
158. Gayri Safi Milli Hasıla nedir(GSMH), açıklayınız.
Gayri safi milli hasıla, bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için
ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki
değerinin toplamıdır.
159. Serbest Kur Rejimi nedir? Türkiye serbest kur rejimi sistemine
hangi tarihte geçmiştir?
Serbest kur rejimi, değişken kur sistemi veya esnek kur sistemi olarak da
bilinmektedir. . Kurun hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasada
oluşan arz ve talep koşullarında belirlendiği sistemleri ifade eder.
Türkiye, 2000 yılı içinde kur artışlarının sabitlendiği bir dezenflasyon
programı uygulamış, 2001 yılı Şubat ayında da bu programı terk ederek
tamamen serbest bir kur rejimine geçmiştir.
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160. Ayıplı mal nedir, açıklayınız?
Ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan,
standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin
beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi,
ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren maldır.
161. Ortaklık nedir, açıklayınız
Ortaklık, iş ortakları olarak bilinen tarafların karşılıklı çıkarlarını
ilerletmek için iş birliği yapmayı kabul ettikleri bir düzenlemedir. Bir
ortaklıktaki ortaklar bireyler, işletmeler, çıkar temelli kuruluşlar, okullar,
hükümetler veya kombinasyonlar olabilir
162. Asgari ücret nedir, açıklayınız?
Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek
en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini
satamayacaklarını belirtir.
163. Limited ve Anonim şirket nedir, açıklayınız?
Limited şirketler, kanun bakımından yasak olmayan her çeşit ekonomik
amaç ve konu için kurulabiliyor. Şirket, kurucuların, kanunun ön gördüğü
uygunluklara göre düzenlenmiş olan, sermayenin tümünü ödemeyi
koşulsuz bir şekilde taahhüt ettikleri imzalarının noter tarafından
onaylandığı ya da ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda
imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini
açıklamalarının sonucunda kurulmuş olmaktadır.
Anonim şirket kavramı, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan
269'uncu maddede belirtildiği üzere bir unvana sahip, bununla beraber
sermayesi paylara bölünmüş olan ve borçlarından ötürü sadece mal varlığı
mesul bulunan şirket demektir.
164. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
nedir, açıklayınız?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kanun ve ilgili
mevzuatlarla öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve
mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. Kurumun merkezi
Ankara'dadır
165. Stopaj vergisi nedir, açıklayınız?
Stopaj, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının
ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini
ifade eder.
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166. Çek ve senet kavramlarını açıklayınız.
Çek, kıymetli evrak niteliğine sahip bir kambiyo senedi olup, bir
havalenin ödenmesi için çıkarılan teyit emri. Çek, bir borç senedi ya da
senetlerde olduğu gibi belli bir süre sonunda senet bedelinin ödenmesi
vaadi değildir.
Hukukta senet, bir vakanın delilini teşkil etmek üzere bir kişi tarafından
imzalanan ve imzalayanın aleyhine delil teşkil eden yazılı belgedir. Bu
anlamda senet, iki tarafın da imza atarak onayladığı bir kontrat ‘ten
farklıdır. Senet genelde bir mali veya mülkiyet ilişkisinin kabulü
şeklindedir.
167. İskonto nedir, açıklayınız?
İskonto bankacılık ve muhasebe gibi alanlarda sonradan yapılan indirimdi
ANAYASA-HUKUK KAVRAMLARI
168. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar nelerdir?
Hukuk din ahlak ve görgü kurallarıdır
169. Müşavir nedir?
Danışman
170. Binaen nedir?
-diği için, den dolayı, den ötürü, dayanarak
171. Tashih nedir?
Yanlışın yerine doğrusunu koyma
172. Heba nedir?
Hiçbir işe yaramadan yok olma.
173. Bedhah nedir?
Kötü yürekli
174. Feraset nedir?
Anlayış, sezgi (milletin feraseti)
175. Vatanperver nedir?
Yurtseverlik
176. Vefa nedir?
Bağlılık
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177. İrtica nedir?
Gericilik
178. Hasmane nedir?
Düşmanca.
179. Mukabele nedir?
Karşılık verme, karşılık
180. Hukuk kurallarının müeyyideleri nedir?
Ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük, iptal
181. Hukuk çeşitleri nelerdir tanımlarını yapınız?
a)Pozitif hukuk: Bir ülkede belirli zamanda yürürlükte bulanan hukuktur
b) Mevzu hukuk: Bir ülkede belirli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı
hukuk kurallarıdır
c) Tarihi hukuk: Yürürlükten kalkmış hukuk kurallarıdır
d) İdeal hukuk: Herkes tarafından bağlayıcı olarak kabul edilen pozitif
hukuktan bağımsız, ulaşılması ideal olan hukuktur
182. Hukuk dalları nelerdir?
Kamu hukuku: Anayasa, idare, vergi, ceza yargılama devletler genel ve icra
iflas hukukudur
Özel hukuk: Medeni, borçlar, ticaret, devletler özel hukuktur.
183. Hukukun kaynakları nelerdir?
 Yazılı kaynaklar: anayasa, kanun, yönetmelik, genelge
 Yazısız kaynaklar: örf ve adet hukuku
 Yardımcı kaynaklar: bilimsel görüşler ve yargısal kararlar
184. Kişi kavramını açıklayınız?
Kişi, hukukun kendilerine hak ve borçlar yetkisi tanıdığı varlıklardır, gerçek ve
tüzel kişiler olarak ayrılır.
185. Devlet şekilleri nelerdir?
I. Yapısına göre devlet:

II.

a) tek yapılı devlet: üniter, bölgeli devlet
b) karma yapılı devlet: devlet birlikleri, devlet topluluğu
Egemenliğin kaynağına göre devlet:
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a) monarşi: mutlak ve meşruti monarşi
b) oligarşi
c) cumhuriyet
186. Hükümet sistemlerini açıklayınız?
a) Meclis hükümeti sistemi: Yasama ve yürütme yetkisinin yasama erkinde
toplandığı sistemdir
b) Parlamenter sistem: Yasama ve yürütme erkleri arasında yumuşak bir ayrım
vardır, yürütme iki başlıdır.
c) Başkanlık sistemi: Yürütme ve devlet başkanının halk tarafından seçildiği,
yasamanın başkanı düşüremediği başkanında yasamayı fes edemediği
sistemdir
d) Yarı başkanlık sistemi: Devlet başkanının genel oyla seçildiği bakanlar
kurulunun da parlamento önünde sorumlu olduğu sistemdir. Yürütme iki
başlıdır.
187. Dünyada ilk anayasa hangisidir?
1787 tarihli ABD anayasasıdır.
188. Türkiye Cumhuriyetinin kullandığı anaysalar nelerdir? Kısaca
bilgi veriniz.
1921, 1924,1961 ve 1982 anayasalarıdır.
1921 Anayasası: En kısa ve en yumuşak anayasadır. Milli egemenlik ilkesi ve
Meclis hükümet sistemi benimsenmiştir ilk kez yerinden yönetim ilkesi kabul
edildi
1924 Anayasası: Sert bir anayasadır karma sistemlidir devletin şekli
cumhuriyettir.
1961 Anayasası: milliyetçi devletten milli devlet kavramına geçildi. Anayasa
mahkemesi, MGK, diyanet işleri başkanlığı ve yüksek hâkimler kurulu kuruldu
sosyal hak ve ödevler ilk kez düzenlendi
1982 Anayasası: Sert anayasadır. Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı
tarafından halk oylamasına sunulma imkânı gelmiştir. Çoğulcu demokrasi
anlayışı gelmiştir.
189. 1982 anayasasının dayandığı temel ilkeler nelerdir?
İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik sosyal
bir hukuk devletidir.
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190. Anayasanın değiştirilemeyecek hükümleri nelerdir?
Devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı,
milli marşı ve başkenti.
193. Hukuk davası nedir?
Kişiler arası uyuşmazlıkları çözen veya belli durumların tespitini içeren
davalardır. Hukuk mahkemeleri tarafından görülen davalardır. Örneğin Sulh
Hukuk Mahkemesi gibi.
194.

Ceza davası nedir?
Suç niteliğindeki bir fiil neticesinde failin suçlu olup olmadığının ele alındığı
davalardır. Bu davalar ceza mahkemeleri tarafından görülür. Örneğin Asliye
ceza mahkemesi gibi.

195.

İlk derece mahkemesi nedir?
Bir uyuşmazlık ya da hukuka aykırılığa karşı kişilerin ilk dava açtıkları
mahkemelerdir. Örneğin Asliye Hukuk Mahkemesi, vergi mahkemesi gibi.

196.

İkinci derece mahkemesi nedir?
İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuka aykırı olduğu
iddiası ile taraflar tarafından istinaf, temyiz gibi başvuruların yapıldığı
mahkemelerdir. Örneğin; bölge idaresi mahkemesi, Danıştay, Yargıtay gibi.

197.

Kanun yolu nedir?
İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuka aykırı olduğu
iddiası ile taraflar tarafından üst mahkemelerde açılan davalardır. Örneğin
temyiz istinaf gibi.

198.

İstinaf nedir?
İlk derece mahkemelerinin hukuka aykırı kararlarına karşı başvuruları kanun
yoludur. İstinaf kararları kural olarak kesin değildir ve bunlara karşı temyize
gidilebilir. İstinaf davalarına bölge adliye mahkemesi ve bölge idare
mahkemesi bakar.

199.

Temyiz nedir?
İkinci derece mahkemelerinin ve belli durumlarda ilk derece mahkemelerinin
hukuka aykırı kararlarına karşı başvurulan kanun yoludur. Temyiz kararları
kesin değildir. İstinaf davalarına Danıştay ve Yargıtay bakar.

200.

Uzlaştırma nedir?
Hukuki veya cezai uyuşmazlıklarda tarafların kendi aralarında anlaşmasıdır.
Uzlaşma olması durumunda dava düşer.
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201.

Yaptırım nedir?
Toplumsal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir.
Hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde devlet tarafından yaptırım yani
müeyyide uygulanır.

202.

Hapis cezası nedir?
Cezai yargılamalar sonucunda suçlu bulunan kişinin mahkeme tarafından
belirlenen süre boyunca hürriyetinden yoksun bırakıldığı yaptırım türüdür.

203.

Müebbet hapis cezası nedir?
Cezai yargılamalar sonucunda suçlu bulunan kişinin mahkeme tarafından tüm
hayatı boyunca hürriyetinden yoksun bırakıldığı yaptırım türüdür.

204.

Ağır müebbet cezası nedir?
Müebbet hapis cezasının sıkı güvenlik rejimine göre çektirildiği hapis
cezasıdır.

205.

Yargı nedir?
Mahkemece, yasalara göre, bir olayın doğuşuna yol açan etkenlerin de göz
önüne alınarak değerlendirilmesi sonucu verilen, davayı sonuca bağlayan
karardır.

206.

Suçüstü hali nedir?
İşlenmekte olan suç veya henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden
hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek
yakalanan kişinin işlediği suçtur.

207.

Adalet sarayı nedir?
Mahkemelerin bulunduğu büyük binalar.

208.

Hukuki işlem nedir?
Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanında
aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır.

209.

Hak ehliyeti nedir?
Hak ehliyeti, hak ve borçlara sahip olabilme, medeni hakları kullanabilme
ehliyetidir. Hak ehliyetinde eşitlik ve herkese tanınması bakımından genellik
söz konusudur. Ergin olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak, hakkında
kısıtlılık kararı alınmamış olmak, erginlik kural olarak 18 yaşının
tamamlanmasıyla kazanılır.
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210.

Malen sorumlu kimdir?
Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra,
maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenerek veya
bunlara katlanacak kişidir.

211.

Vekil kimdir?
Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza mahkemesinde
temsil eden avukattır.

212.

Sorgu nedir?
Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya
kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir.

213.

Toplu suç nedir?
Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından
işlenen suçtur.

214.

Disiplin hapsi nedir?
Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla
verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan,
tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan,
ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapistir.

215.

İfade alma nedir?
Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından konusu suçla
ilgili olarak dinlenmesidir.

216.

Müddetname nedir?
Hükümlüye ceza evine girişte verilen süre belgesidir ve cumhuriyet
başsavcılığı tarafından düzenlenir.

217.

Hükmen tutuklu ne demektir?
Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğunun devamına
karar verilenlere denir bunlar hakkında verilmiş karar henüz kesinleşmemiştir
nu durumda olanlar tutuklu statüsünde kabul edilir.

218.

İnfaz hukuku nedir?
Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken
usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır.

219.

İlam nedir?
Kesinleşme şerhi verilmiş mahkeme hükümlerine ilam denir. Emri yerine
getiren cumhuriyet başsavcılığıdır.
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220.

Muhakeme nedir?
Hukuki bir uyuşmazlığın yargısal çözümüne katkıda bulunan organlar ve
süjeler tarafından yapılan işlemlerin bütünüdür.

221.

İnfaz nedir?
Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi ve icrası sürecidir.

222.

Yakalama emri nedir?
Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan
karardır.

223.

Tutuklama nedir?
Tedbirdir. Soruşturma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin
kısıtlanmasına ilişkin karardır.

224.

Şüpheli nedir?
Soruşturmaya konu olan kişiye denir.

225.

Müşteki nedir?
Şikâyet edilen şikâyet hakkı olan kişidir

226.

Soruşturma izni nedir?
Görevde ilgili suçlarından dolayı yetkili amirin iznine tabi olan kişiler
hakkında verilen içindir.

227.

Savunma nedir?
Şüpheli veya sanığın üzerinde atılı suç isnadına karşı aleyhindeki delilleri
bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasında ki ilişkiyi kendi görüşüyle ortaya
koymak kendi görüşüne ilişkin olarak delil toplanmasını talep etmesidir.

228.

Mevcutlu ne demektir?
Kolluk kuvvetleri tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken soruşturmaya
konu sanıklarında birlikte getirilmesidir.

229.

İhtarname nedir?
Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı
uyarı; hatırlatma belgesidir.

230.

Mahkûm nedir?
Hakkında mahkûmiyet kararı verilen kişidir.

231.

Karar düzeltme nedir?
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Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra açık bir hukuka
aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden
geçirmesine ilişkin kararın kabulüdür.
232.

Kanun yararına temyiz nedir?
Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak Yargıtay incelemesinden geçmeksizin
kesinleşen hükümlerle ilgili olarak adalet bakanlığı ile cumhuriyet başsavcılığı
tarafından başvurulabilen bir kanun yoludur. Amacı ise yanlış hukuki
kararların yerleşmesini ve örnek alınmasını engellemektir.

233.

İştirak nedir?
Bir fiile birden çok kişinin katılımına iştirak denir.

234.

İnfazın ertelenmesi nedir?
Belirli mahkûmiyetlerin infazının geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde
ileri tehiridir.

235.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir?
Sanık hakkında iki yıl ve daha az mahkûmiyet kararı söz konusu olduğunda ve
yasal şartlar çerçevesinde verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir
alana terk etmedir.

236.

Gözaltı nedir?
Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması delillerin karartılmasının
engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile kanunda
belirtilen sürece alıkonulmasıdır.

237.

Faili meçhul nedir?
Kim tarafından işlendiği bilinmeyen hâdiselerdir.

238.

Delil nedir?
Bir vakıanın varlığını ve doğruluğunu ortaya koyan her türlü araçtır.

239.

Çağrı kâğıdı nedir?
Cumhuriyet savcılığı soruşturma aşamasında dinlenmesi gereken şüpheli
mağdur ve tanıkların gelmesinin istendiği kâğıttır.

240.

Ceza fişi nedir?
Kesinleşen kararların miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlenmek
üzere düzenlenen adli sicile sevk edilen evrak.

241.

Bihakkın tahliye nedir?
Şart olmaksızın hakkıyla cezasını çekmiş ve tüketmiş olmaktır.
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242.

Beraat nedir?
Yargılama sonucunda kişinin suçlu olmadığının tespit edilmesi durumunda
verilen karardır.

243.

Önleme araması nedir?
Suç işlenmesinden önceki aşamada idarece yürütülen arama biçimidir.

244.

Adli arama nedir?
Hâkim kararı ile yapılan ev ve iş yeri aramasıdır.

245.

Arama nedir?
Saklanan sanığın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş
yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılan araştırma işlemidir.

246.

Arama izni nedir?
Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri
yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmi izindir.

247.

Ara karar nedir?
Bir davanın bakılmasını kolaylaştırmak için yargıdan önce önlem niteliğinde
verilen karardır. Tutuklama, arama, el koyma gibi.

248.

Avukat nedir?
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet
dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun
için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimsedir.

249.

Adi suçlu nedir?
Basit suçları işleyen kişidir. Hakaret, yaralama gibi.

250.

Adli sicil kaydı nedir?
Kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarını gösteren kayıt sistemidir.

251.

Ceza evi kâtibinin görevleri nelerdir?
 UYAP sisteminde hükümlü tutuklu kayıtlarını yapmak,
 Giriş çıkış kayıtlarını yapmak,
 Hastane sevklerini yapmak,
 Tutuklu ve hükümlülerin defter kayıtların yapmak,
 Tutuklu ve hükümlülerin dosyalarının temiz düzenli bir şekilde tutulmasını
sağlama,
 Disiplin cezalarını takip etmek,
 Kurumsal yazışmaları yapmak,
 Tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili yazıları yazmak,
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 Amirleri tarafından verilen diğer işleri eksiksiz yerine getirmek.
252.

Cumhuriyet başsavcısının görevleri nelerdir?
 Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek, başsavcılığın verimli düzenli bir
şekilde işlemesini sağlamak iş bölümü yapmak,
 Gerektiğinde adli göreve ilişkin işleri yapmak kanun yollarına başvurmak,
duruşmalara katılmak ve izlemek
 Kanunda verilen diğer işleri yapmak

253.

Cumhuriyet başsavcılığının görevleri nelerdir?
Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek soruşturma
yapmak veya yaptırmak
Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerine kamu adına izlemek
gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,
Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
Kanunda gösterilen diğer işleri yapmak.

254.

Adli tatil nedir?
Her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında, kanunda yazılı
durumların dışında, hiçbir adli işlemin yapılmadığı süredir.

255.

Keenlemyekün ne demektir?
Hukuki işlemin sonuç doğurmaması demektir.

256.

Ceza hukuku nedir?
Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen
hukuk dalıdır.

257.

Derdest ne demektir?
Görülmekte olan dava anlamına gelir.

258.

Duruşma nedir?
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi.

259.

Depozito nedir?
Bir sözleşmeden doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt
sırasında yatırılan güvence parasıdır.

260.

Edim nedir?
Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da
yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimidir.
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261.

Sübut ne demektir?
Suçun delillendirilerek ispatıdır.

262.

İcbar nedir?
Bir kişiyi bir şeye veya bir şeyi yapmaya zorlamadır.

263.

İrtikâp suçu nedir?
Kamu görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak kendisine veya
bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

264.

Mağdur nedir?
Suçtan doğrudan zarar gören kişidir.

265.

Kovuşturma nedir?
İddianamenin kabulünden hükmün verilmesine kadar mahkeme tarafından
yürütülen süreçtir.

266.

Soruşturma nedir?
Suçun öğrenilmesinden başlayarak iddianamenin kabulüne kadar savcılık
makamının yaptığı inceleme işidir.

267.

Müzekkere nedir?
İstem yazısı

268.

Müvekkil nedir?
Vekâlet veren, avukatın vekilliğini yaptığı kişidir.

269.

Müdafi nedir?
Müdafi ceza yargılamasında şüpheli veya sanıkların savunmasını yapan kişi ya
da avukattır.

270.

Meni müdahale nedir?
Bir taşınmazın haksız işgaline karşı açılan verilen dava sonrası alınan karardır.

271.

Lahiya nedir?
Herhangi bir konuda görüş bildiren yazıdır.

272.

Müdahil nedir?
Davaya taraf olan ve yasanın davanın taraflarına verdiği hakları kullanan
kişidir.
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273.

Kararın tavzihi nedir?
Verilen karar hakkında kararı
aydınlatılmasının istenmesidir.

veren

merciden

belirsiz

kısımların

274.

İsticvap nedir?
Bir tarafın kendi aleyhinde olan bir veya birkaç vakıa hakkında mahkeme
tarafından sorguya çekilmesidir.

275.

Izhar nedir?
Kolluk güçleri marifetiyle mahkeme zorla getirme.

276.

İddianame nedir?
Şüpheli hakkında mahkemeye sunulan şüphelinin cezalandırılmasını talep eden
savcılık yazısıdır.

277.

Hukuki ihtilaf nedir?
İçerisinde suç barındırmayan ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme.

278.

Fail nedir?
Hareketi gerçekleştiren, suçu işleyen kişi.

279.

Tedip hapsi nedir?
İtiraz ve temyiz yolu olmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçlı hapis
cezasıdır.

280.

Denetimli serbestlik nedir?
Cezaevine girmeden dışarda bazı kurallara uyma zorunluluğudur.

281.

Davaname nedir?
Cumhuriyet savcılığının konuyu ilgilendiren fakat ceza davası niteliği
taşımadığı için hukuk mahkemesinde görülecek davayı açtığı belge.

282.

Fezleke nedir?
Hukukta bir mahkeme kararının soruşturmanın özetine denir.

283.

Mükerrir nedir?
Tekrar suç işleyen kişiye denir.

284.

Koşullu salıverme nedir?
Hakkında hükmedilen hapis cezasının bir kısmını cezaevinde iyi halli olarak
geçiren ve hükümlülüğün kanunca öngörülen diğer koşullarında varlığı halinde
tahliye tarihinden önce salıverilmesidir.
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285.

İnfazın konusu nedir?
Kesinleşmiş bir mahkeme hükmü sonucunda verilen yaptırımın çektirilmesidir.

286.

Adli para cezası nedir?
Adli para cezası, beş günden az, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde 730
günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı
olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın,
hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenmesinden ibarettir.

287.

Merkezi idareye yardımcı kuruluşlar nelerdir?
Danıştay, Sayıştay, Milli güvenlik kurulu ile ve Ekonomik ve sosyal
konseydir.

288.

Mevzuu hukuk nedir?
Bir ülkede yetkili makamlar tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan
hukuk kurallarının tümüne birden denir.

289.

Müspet hukuk nedir?
Bir ülkede belirli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne
birden denir.

290.

Devletleştirme nedir?
Kamu yönetimi taşıyan özel teşebbüslerin devlet kontrolüne alınmasıdır.
Takdir yetkisi TBMM’ye ait ve karşılık üzerinden yapılır.

291.

Hiyerarşik denetimi nedir?
Aynı kamu tüzelkişiliği içinde hukuki bağ içinde astların eylem ve işlemlerini
yerindelik ve hukukilik bakımından denetlenmesidir.

292.

Vesayet denetimi nedir?
Merkezi yönetim farklı tüzel kişiliğe sahip yerinden yönetim kuruluşları
üzerindeki denetimidir. Vesayet yetkisi yasada açıkça düzenlenmiştir.

293.

Istimval nedir?
Olağanüstü durumlarda idarenin kamu gücünü kullanarak taşınır malları elde
etme yetkisine denir.

294.

Kamulaştırma nedir?
Devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektiği hallerde
karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette olan taşınmazlara kanunda
gösterilen usullere göre el koymasıdır.
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295.

Fiili yol nedir?
İdarenin açıkça hukuki ve idari usullere aykırı olarak bireylerin temel hak ve
özgürlüklerine, özellikle mülkiyet hakkına müdahale etmesine denir.

296.

Rachat(raşa) nedir?
İmtiyaz sözleşmesinin süresi içinde imtiyazın tüm tesisatıyla birlikte bedeli
karşılığında idarece satın alarak imtiyaz sözleşmesine son verilmesine denir.

297.

Alacağın temliki nedir?
Alacaklının borçlunun rızası aranmadan alacağını 3. bir şahsa devretmesine
denir. Alacağın temlikinde alacak hakkı temlik edilen kişiye geçmesine
rağmen eski alacaklının borç ilişkisinden doğan sorumluluğu devam eder.
Yazılı şekle tabidir. Kaynağı ne olursa olsun bütün alacaklar temlik edilebilir.

298.

Borcun nakli nedir?
Alacaklının rızası alınmak koşuluyla yapılan bir sözleşmeyle eski borçlunun
yerine yeni borçlunun geçmesidir. Şekle bağlı değildir. Bu sözleşme yapılınca
borçlu alacaklıya olan borcundan kurtulur.

299.

Alacağın temerrüdü nedir?
Borçlunun borcunu edime uygun biçimde ifa etmek istemesine karşın
alacaklının haklı bir nedene dayanmaksızın ifayı reddetmesine denir.

300.

Borçlunun temerrüdü nedir?
Muaccel ve ifası mümkün olan bir borcun, borçlu tarafından yerine
getirilmemesidir. Borcun muaccel olması, ifasının mümkün olması ve
alacaklının ihtarda bulunması gerekir.

301.

Cezai şart nedir?
Borcun hiç veya gereği gibi İfade edilememesi halinde borçlunun alacaklıya
karşı yerine getirmeyi yüklendiği edimdir. Cezai şart bizzat sözleşmede
kararlaştırılabileceği gibi sonradan da kararlaştırılabilir.

302.

Eksik borç nedir?
Dava ve talep hakkı bulunmayan ancak ödendiği takdirde geri istenmeyen
borçlara denir. Kumar ve bahis borçlar, evlenme tellallığı, zamanaşımına
uğramış borçlar ve ahlaki görevden doğan borçlara örnek verebiliriz.

303.

Gabin nedir?
İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde karşılıklı edimler arasında taraflardan
birinin tecrübesizliği ya da düşüncesizliğinden kaynaklanan edimler arasındaki
aşırı orantısızlıktır.
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304.

Hata nedir?
Bir kimsenin idaresinin oluşması esnasında ya da beyan etmesi sırasında
dikkatsizlik tedbirsizlik gibi istenmeyen nedenlerle ve herhangi bir dış etki
olmadan gerçek iradesine uymayan bir beyanda bulunmasıdır.

305.

Hile nedir?
Bir kimseyi sözleşme yapmaya sevk etmek amacıyla gerçek dışı beyanlarla ve
kasıtlı olarak o kimsede yanlış bir kanaat uyandırmak ya da yanlış bir kanaatin
devamını sağlamak şeklinde ortaya çıkan irade fesadı halidir.

306.

İbra nedir?
Alacaklının sözleşmeyle alacaklarından vazgeçmesidir.

307.

İkrah nedir?
Bir kimsenin aslında yapmak istemediği bir sözleşmeyi karşı tarafın ya da
üçüncü bir kişinin kendisine ya da yakınlarına derhal oluşacak nitelikte bir
tehdidi altında sözleşme yapması halinde ortaya çıkan irade fesadı halidir.

308.

İnançlı işlem nedir?
Mutemedin (kendisine inanılan), itimat edenin (inanmanın) devrettiği bir hakkı
onun talimatı dairesinde kullanmayı ve bazı şartları gerçekleşmesi halinde ona
iade etmeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir.

309.

İstirdat davası nedir?
Haksız Fiil teşkil eden işlemler sonucunda malvarlıklarında azalma meydana
gelen kişilere verdikleri şeylere geri alabilme hakkı veren davadır.

310.

Muvazaa nedir?
Tarafların 3. kişileri aldatmak amacıyla kasten beyan ettikleri iradeleri gerçek
iradeleri arasındaki uygunsuzluk durumudur.

311.

Pey Akçesi nedir?
Bir sözleşmenin yapıldığının kanıtı olarak taraflardan birinin diğer tarafa
verdiği bir paradır.

312.

Takas nedir?
İki şahıs arasındaki karşılıklı ve aynı cinsten borçların bu taraflardan birinin
tek taraflı irade beyanıyla az olan borç oranında sona erdirilmesidir.

313.

Gaiplik nedir?
Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya çoktan beri haber alınamayan kimsenin
haktan ölüme bağlı olanakların başvurusu üzerine mahkeme tarafından verilen
ve bu kimsenin kişiliğini sona erdiren karardır.
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Gaiplik kararı, ölüm tehlikesi içinde kaybolunması halinde 1 yıl sonra veya
kendisinden uzun süredir haber alınamaması halinde 5 yıl sonra çıkarılabilir.
314.

Ölüm Karinesi nedir?
Ölümüne kesin gözle bakılacak şekilde ortadan kaybolan ve cesedi
bulunamayan kimsenin mahkeme kararıyla ölmüş sayılmasına denir. Herhangi
bir süre öngörülmemiştir.

315.

Mülkiyet hakkı nedir?
Aynı hakların sahibine tam ve en geniş yetkiler verenidir. Bu hak malike
eşyadan hukuka uygun şekilde istenildiği gibi kullanma ve yararlanma ya da
tasarrufta bulunma hakkı verir.

316.

İrtifak hakkı nedir?
Sahiplerine bazen sadece kullanma veya yararlanma bazen de hem kullanma
hem de yararlanma hakkı verir.

317.

İntifa hakkı nedir?
Taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilen ve
sahibine hakkın konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayan bir irtifak
hakkıdır.

318.

Oturma hakkı nedir?
Sahibine bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma
yetkisi veren bir irtifak hakkıdır.

319.

Kaynak hakkı nedir?
Başka birinin arazisi üzerinde bulunan su kaynağından su almak ve arazisine
akıtmak konusunda yetki veren haktır.

320.

Üst hakkı nedir?
Üst hakkı, hak sahibine başkasının arazisinin üstünde veya altında yapı
yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak
hakkıdır.

321.

Rehin hakkı nedir?
Sahibine alacağını borçludan alamadığı takdirde rehin konusu eşyayı paraya
çevirterek alacağını elde etme yetkisi verir.

322.

İpotek nedir? İpotek hakkı nedir?
İpotek, halen mevcut veya ileride mevcut olabilecek bir alacağın teminini
sağlayabilmek için, taşınmazın malikinin üzerinden çıkmadan teminat altına
alınmasıdır. Yani, borca karşılık rehin vermedir. İpotek kurma işlemi yalnızca
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taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bu işlem yasal
geçerliliğe sahip olması için yalnızca tapu müdürlüklerinde yapılır.
Kanun tarafından belirlenen durumlar esas alınarak, kişilerin sahip olduğu
ipotek tahsis etme hakkına kanuni ipotek hakkı denir.
323.

Ön alım hakkı (şufa hakkı) nedir?
Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi bir taşınmazdaki herhangi bir
paydaşın, payını kısmen veya tamamını üçüncü bir kişiye satması halinde diğer
paydaşlara satılan payı öncelikle satın alma yetkisi verir. Bu hak, paylı
mülkiyetin kurulmasıyla doğar ve pay satışı yapılması halinde kullanılabilir
hale gelmektedir.

324.

Zilyetlik nedir?
Bir eşyayı iktisadi gayesine uygun olarak kullanmak ve ondan faydalanmak
amacıyla hâkimiyeti altında bulundurmaya denir.

325.

Etkin pişmanlık nedir?
Failin icra hareketlerini tamamladıktan sonra sonucun gerçekleşmesini
önlemeye çalışmasıdır.

326.

Gönüllü vazgeçme nedir?
Fail suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer ya da kendi çabalarıyla suçun
tamamlanmasına engel olursa teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz.

327.

Fikri içtima nedir?
İşlediği bir fiil ile birden fazla suçun oluşmasına neden olan kişi bunlardan en
ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırır.

328.

Haksız tahrik nedir?
Haksız bir fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli üzüntünün etkisi altında kalarak
faile karşı suç işleyen kişiye daha az ceza verilir.

329.

Meşru savunma nedir?
Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen ya da
gerçekleşmesi kesin olan haksız saldırıya, saldırı ile orantılı şekilde sona
erdirmeye denir.

330.

Zamanaşımı nedir?
Bir hakkın kazanılması ya da kaybı için belirli bir sürenin geçmesine denir.

331.

Zorunluluk hali nedir?
Kendisinin bilerek sebep olmadığı ve başka türlü korunma olanağı
bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeyle karşı karşıya kalan kişi, kendisine
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veya 3. bir kişiyi kurtarmak için tehlikenin ağırlığıyla, kullanılan vasıtayla
oranlı olarak suç işlerse zaruret halinden faydalanarak cezalandırılmaz.
332.

Hüküm uyuşmazlığı nedir?
Hüküm uyuşmazlığı farklı yargı kollarından (adli ve idari yargı) yargı
mercilerinden en az ikisi tarafından, aynı kişinin aynı konuda açtığı davalar
dolayısıyla verilen kesinleşmiş kararlar arasındaki çelişkinin, bir hakkın yerine
getirilmesini engelleyecek şekilde olması durumudur.

333.

İdari dava açma süresileri nedir?
İdare, Danıştay, AYİM 60 gün; vergi mahkemesinde 30 gün.

334.

Çoğunlukçu demokrasi nedir?
Azınlık haklarını ve sivil toplumu gözetip demokrasinin kalıcı olmasını
sağlayarak çoğunluk iktidarını sınırlamayı amaçlayan demokrasi anlayışına
denir.

335.

Çoğulcu demokrasi nedir?
Toplumun çoğunluk tarafından yönetildiğini reddetmez ancak mutlak ve
sınırsız bir çoğunluğu reddeder ve çoğunluğun yönetim hakkının azınlığın
temel haklarıyla sınırlı olduğunu söyler. Ülke için en iyi olan çeşitli grupların
varlığı ve bunlar arasındaki özgür tartışmadan doğar.

336.

Aslî ve Tali Kurucu iktidar nedir?
İlk anayasayı kuran aslî, kurulu anayasayı değiştiren talidir.

337.

Huzur hakkı nedir?
Huzur hakkı, kar dağıtımından farklı olarak hizmet karşılığı gerçekleştirilen
ödemeleri kapsamaktadır. Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu
üyelerinin kanunen belli sorumluluk ve yükümlüleri vardır. Huzur hakkı, bu
kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri
azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır.

338.

Haksız fiil nedir?
Bir kimsenin, ister bile bile, ister savsama yoluyla olsun, bir başkasını hukuka
aykırı olarak zarara uğramasına neden olan eylem.

339.

Donatma iştiraki nedir?
Birden fazla şahsın ortak mülkiyet şeklinde sahip oldukları bir gemiyi deniz
ticaretinde kullanmalarıyla meydana gelen bir çeşit şirkettir.
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340.

Fiili memurluk nedir?
İdare tarafından görev verilmediği halde idari işlemi yapan kişinin yaptığı
işlem iyi niyetli 3. Kişilerin hakkını ihlal etmemek için geçerli sayılır. Örneğin
orman yangınında köylülerin olaya müdahale etmesidir.

341.

İstinabe nedir?
Yer yönünden yetkili olan bir mahkemenin bir işlemin yapılması için o yerde
bulunan yetkisi mahkemeye yer vermesidir.

342.

Yetki genişliği nedir?
Merkezi idare adına taşrada karar alma yetkisidir, yetki kullanılırken masraflar
merkezi bütçeden karşılanır, sadece illerde valilere tanınmıştır.

343.

Miras sözleşmesi nedir?
Miras sözleşmesi, miras hukukunda miras bırakan ile ikinci bir kişi arasında,
resmi vasiyetnamenin biçim koşullarına uyularak yapılan ölüme bağlı işlem.

344.

Vasiyetname nedir?
Miras aktarmanın başlıca biçimlerinden olan vasiyet, bir kişinin ölümünden
sonra malvarlığının ne olacağına ilişkin isteklerini bildirdiği hukuki belgedir.
 Not: Vasiyet, resmi şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü
olarak yapılabilir. Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve
on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir.

345.

Bağlı yetki nedir, takdir yetkisi nedir?
İdarenin somut bir olay karşısında önceden belirlenmiş olan şartların
gerçekleşip gerçekleşmediğine bakarak belirlenmiş kurallara göre karar
vermesidir ancak takdir yetkisinde idarenin hareket serbestisi vardır.

346.

Uyrukluk nedir?
Tabiiyet; vatandaşlık; yurttaşlık; kişileri ve şeyleri devlete bağlayan siyasal ve
hukuki bağdır.

347.

Noter nedir?
Sözleşme, belgit ve diğer belgeleri doğrudan doğruya yasalarıyla istenilen
biçimde düzenleyerek onaylayan ve bunların tıpkılarını yanında saklayan ve bu
işleri yapmak üzere yetkilendirilen kişidir.

348.

İnsan hakları nedir?
Devlet karşısında, hiçbir ayırım gözetmeksizin bireye ait eşitlik, mülkiyet,
özgürlük gibi haklardır.
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349.

Grev nedir?
İşbırakımı; işçilerin işverene isteklerini kabul ettirmek ve onlara bu yolda
baskıda bulunmak için aralarında verdikleri karara göre toplu olarak işi
bırakmalarıdır.

350.

Federasyon nedir?
Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir
birlik devlet içinde birleşmesi. Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada
toplayan dayanışma birliğidir.

351.

Feragat etme nedir?
Bir haktan vazgeçmektir.

352.

Feshi ihbar nedir?
Sözleşmelerde, taraflardan birinin sözleşme hükümlerine devam etmemek
hakkındaki iradesini diğer tarafa bildirmesi; sürekli borç ilişkilerinde,
sözleşmenin tek yanlı olarak ileriye dönük şeklinde ortadan kaldırılacağı
yolundaki beyan; feshin bildirilmesidir.

353.

Fesih nedir?
Bozmak; geçersiz hale getirmek; hükümden düşürmektir.

354.

Ücret nedir?
Aslî görevleri dışında ve buna ek olarak belli bir kadro işgal etmeden yerine
getirilen bir görev karşılığında ödenen paradır.

355.

Siyasi polis nedir?
Devletin milli güvenliğinin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleridir.

356.

Sosyal devlet nedir?
Vatandaşların toplumsal hâlleriyle, refahlarıyla ilgilenen ve vatandaşlara asgari
bir yaşam düzeyi sağlamakla kendini görevli kılan devlettir.

357.

Savunma hakkı nedir?
Savunma, disiplin soruşturmasında memura anayasal bir hak olarak tanınmıştır
(AY m. 129/2). Devlet Memurları Kanunu’nun 130. maddesinde de devlet
memuru hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği ifade
edilmektedir.

358.

Mücbir sebep nedir?
İdarenin iradesi dışında oluşan, öngörülmesi ve en büyük bir dikkat ve özenle
dahi önlenmesi mümkün olmayan ve de bir kamu hizmetinin yürütülmesini
imkânsızlaştıran olaylardır.
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359.

Devlet memurlarına verilebilecek disiplin cezaları nelerdir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet memurlarına verilecek
disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
 Uyarma: Memurun daha dikkatli olması gerektiği yazı ile bildirilir.
 Kınama: Memurun kusurlu davranışlar sergilediği yazı ile bildirilir.
 Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylık maaşından 1/30 – 1/8 arasında
kesinti yapılır.
 Kademe ilerlemesinin durdurulması: Memurun yapmış olduğu kusurlu
davranışın derecesine göre, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl
durdurulur.
 Devlet memurluğundan çıkarma: Memur bir daha Devlet memurluğuna
atanmamak üzere görevden çıkarılır.

360.

Demokrasi ve ulus arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
Demokrasi milletin kendi kendini yönetmesi egemenliği elinde olmasıdır. Ulus
yani millet olmadan demokraside olmaz.

361.

Sendika nedir ve kimler üye olur?
İşçilerin ve işverenlerin ortak ekonomik ve hak çıkarlarını korumak için 7 işçi
veya işverenden oluşan tüzel kişiliğe sahip kuruluştur.

362.

Uyuşturucu nedir?
Vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz yönde etkileyen insanların
yaşam kalitesini düşüren sonunda ölümcül sonuçlar doğuran zehirdir. Örneğin;
esrar, eroin.

363.

Asayiş nedir?
Kanun ve düzenin hakim olması. Refah ortamının var olduğu durum.

364.

Yetki ve usulde paralellik nedir?
Bir işlemin hangi makam tarafından tespit edilmişse yine makam veya üst
makam tarafından geri alınmasıdır.

365.

Suriye’ ye yapılan harekâtları sayınız.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı

366.

Türk kelimesi ilk nerede kullanıldı?
Çin kaynakları, Göktürk yazıtları

367.

Fetöyü 3 kelime ile anlatınız.
Hain, darbeci, terörist.
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368.

FETÖ hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
FETÖ ’nün amaçlarına kısaca bakıldığında, terör örgütü halkın dini
duygularını istismar ederek “himmet” adı altında topladığı bağışlar marifetiyle
yurtiçi ve yurtdışında eğitim kurumları açarak örgüt amaçlarına göre insan
kaynağı yetiştirmeyi ve bu insan kaynağını devlet kadrolarına sızdırma
temelinde devleti içeriden ele geçirmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda
devletin içerisindeki stratejik pozisyon ve kurumları ele geçiren terör örgütü
devlet içerisinde paralel bir devlet yapısı gibi örgütlenmiştir. Kendisini dinsel
bir hareket ya da sivil toplum hareketi gibi sunan FETÖ, tüm bu yönüyle,
esasen kapalı şekilde örgütlenmiş bir illegal örgüttür
Not: FETÖ ile alakalı birçok farklı soru gelmekte. Toplantılarına gittin mi? Evlerinde kaldın
mı? Arkadaşın var mı? Cemaati biliyor musun vs. Bu konularda doğru ve dürüst şekilde
cevaplar vermelisiniz.

369.

Darbe girişimi neden başarısız oldu?
Darbe girişiminin şifresi Marmaris'ti. Cumhurbaşkanı öldürülseydi çok daha
fazla sayıda darbeci general meydana çıkacaktı. Bu nedenle Türkiye'nin dört
bir yanındaki birliklerde görevli pek çok darbecinin kulağı Marmaris'teydi.
Fakat bekledikleri olmadı.
Cumhurbaşkanı'nın CNN Türk'e canlı bağlanması çoğu darbeciye geri adım
attırdı. Cumhurbaşkanı'nı canlı CNN Türk 'te gören pek çok darbecinin hevesi
kursağında kaldı. Doğan Medya Center da bu nedenle darbe yanlılarının hedefi
oldu.
Cumhurbaşkanı'nın basit bir telefon görüntüsüyle de olsa ekrana çıkıp
yaşadığını göstermesi düğümü çözdü. Darbecilerin çoğu geri adım attı. Hatta
Cumhurbaşkanı’nı ekranda canlı gören kimi darbeciler televizyonlara bağlanıp
asker kışlasına dönsün nutukları attı.
Şimdi pek çok kişiye anlaşılmaz gelen ve ülkenin dört bir yanında süren üst
rütbeli gözaltların nedeni bu; darbeye teşebbüs.
Türkiye sanılandan çok daha büyük bir darbenin eşiğinden döndü/dönmek
üzere. Henüz tehlike tam geçmiş değil. Meydanlar önemli.
Not: Mısır'daki darbeyi hatırlayın. İlk darbe girişimi halk tarafından başarıyla
püskürtülmüştü. Ancak rehavete kapılan ve darbenin bittiğini düşünen halk evine dönünce,
esas darbe başlamıştı ve başarılı olmuştu.

370.

Elinde bomba olan adama ne yaparsın?
Empati yaparak önce onu anladığımız söyleyerek güvenini kazanırım.
Konuşarak bir vücut diliyle sakinleştirmeye çalışırım.

371.

Düzeltme hakkı nedir?
Kişi ve kuruluşların, kendileriyle ilgili yayınlar konusunda, aynı araçtan
yararlanarak düşüncelerini açıklama, kendilerini savunma ve böylece yanlış
beyanları düzeltme olanağı sunan temel bir haktır.
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ATATÜRK İLKE-İNKILAPLARI VE GENEL TARIH
372.

Demokrasi ile darbe arasında ilişki var mı?
 Demokrasiye giden yolda birinci şart, olmazsa olmaz şart cumhuriyettir.
Cumhuriyet tabanında çalışan bir demokrasi, insanlara özgürlük getirir.
Demokrasinin bir ülkede oturması, bütün kurumlar ve fertler tarafından
özümsenmesi zamanla olacak bir husustur.
 İnsanlar seçimle iş başına gelmiş meşru bir hükümeti beğenmeyebilir,
eleştirebilir hatta seçimlerde oy kullanarak değiştirebilirler. Ancak askeri
bir darbe asla bir seçenek olarak tercih edilemez. Askeri darbelerin bu
ülkeye hiçbir fayda getirmediği hatta çok büyük zararlar
verdiği aşikardır.
 En kötü demokrasi en iyi darbeden daha iyidir. Halkımız da bu gerçeği
idrak etmiştir. En son yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminde tüm
halkımız siyasi görüşü ne olursa olsun milletçe, birlik içinde darbeye karşı
durmuş; tüm dünyaya örnek olacak üstün bir cesaret örneği göstererek
ülkemizdeki darbe girişimini sonlandırmıştır.

373.

Laiklik ilkesini anlatınız.
Laiklik; devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime
dayandırılmasıdır.

374.

İnkılapçılık ilkesini anlatınız.
Devletin, çağın gereklerine göre sürekli yenilenmesini öngören, durağanlığı
reddeden bir ilkedir. Akılcılık ve bilimselliği tek yol ve hedef kabul eder.

375.

Halkçılık ilkesini anlatınız?
Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan
insanlara halk denir. Halkçılık bir millet içindeki çeşitli insan gruplarının
çıkarına ve yararına bir siyaset izlemesi, halkın kendi kendini yönetmeye
alıştırılmasıdır.

376.

Milliyetçilik ilkesini anlatınız?
Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle
birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci, diğer kuşaklara da yansıtmaya
milliyetçilik denir.

377.

Cumhuriyetçilik ilkesini anlatınız?
Doğrudan millet egemenliğine dayanan, yöneticilerin halkoylarıyla ve belirli
bir süre seçilmesiyle oluşan yönetim biçimine cumhuriyet denir.
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378.

Devletçilik ilkesini anlatınız?
Devletçilik; temel anlamıyla devletin ekonomik hayat içine girmesidir. Ama bu
yapılırken sosyalist model benimsenmez.
Elinde sermayesi olan vatandaşlar, istediği şekilde üretime katılabilir.

379.

Atatürk milliyetçiliği nedir?
Din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını dil, kültür ve siyasi birliktelik
değerlerine dayandıran milliyetperverlik anlayışıdır.

380.

Etnik milliyetçilik nedir?
Etnik milliyetçilik; milletlerini zümre terimleriyle adlandırmakta ve doğuştan
bu özelliklere sahip olmayanı dışlamaktadırlar. Genellikle ortak ırk
özelliklerine dayalıdır. Bu tür milliyetçilikte dışarıdan bir kimse ne gurubun
kültürüne adapte olabilir, ne de guruba üye olabilir. Yahudi milliyetçiliği bir
örnektir.

381.

Atatürk’ün nutuk adlı eseri hangi yıllar arasındaki olayları anlatır?
1919-1927

382.

Darüleytam nedir?
Darüleytam 1914’te, yetim ve öksüz kalan çocukları korumak amacıyla açılan
yurtlar.
Birinci Dünya Harbi sırasında bilhassa doğu, güneydoğu ve batıda birçok
bölgemiz; Rus, İtalyan, Yunan ve Fransız işgal kuvvetlerinin kıyımına uğradı.
Bu mezalim sırasında açıkta kalan binlerce çocuk, İstanbul ve düşman işgaline
uğramayan bazı vilayetlerimize getirildi. Bunlar, harbin başlarında İngiliz,
Fransız, Rus ve İtalyanların boşalttıkları okullara yerleştirildiler. Bu okullara,
“yetimler yurdu” manasına gelen Darüleytam denildi.

383.

OECD Hakkında bilgi veriniz.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü, üye ülkelerin ekonomi, çevre ve
sosyal konularda fikir ve tecrübe alışverişi yapmalarına olanak sağlayan
uluslararası bir platformdur.
Türkiye, resmi olarak 2 Ağustos 1961 tarihinde OECD üyesi oldu. Türkiye,
OECD kurucu ülkeleri arasında yer alıyor.

384.

Fetret devri nedir açıklayınız.
Fetret Devri, Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat, Osmanlı hükümdarı
Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle
1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir.
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385.

Cumhuriyet döneminde çok partili hayata geçişteki kurulan partiler?
Türkiye'de çok partili dönem, 1945 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
başka bir partinin - Nuri Demirağ liderliğindeki Millî Kalkınma Partisi (MKP)
kurularak 1946 genel seçimlerine çok partili sistemle gidilmesi ile
başlar. Cumhuriyet'te çok partili hayat bundan önce Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası (TCF; 1924-25) ve Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF; 1930) ile
başlamış lakin bu parçaların ömürleri çok kısa olmuştur.

386.

İkinci Dünya Savaşı’ndaki mihver devletleri sayınız.
Almanya, İtalya ve Japonya'nın, bunun dışında Macaristan, Romanya,
Bulgaristan, Finlandiya, Bağımsız Hırvatistan Devleti, Vichy Fransa’sı,
Arnavutluk, Habeşistan, Mançukuo, Tayland, Burmanya, Hindistan, Filipinler
ve Irak.

387.

Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri nelerdir?
 İklim değişikliği sonrası yaşanan kuraklık
 Salgın hastalıklar sonrası insanların ve hayvanların ölümü
 Otlak yetersizliği ve Türk boyları arasında yaşanan mücadeleler
 Nüfus artışı
 Dış baskılar
 Cihan hâkimiyeti düşüncesi
 Türklerin bağımsızlığa düşkünlüğü

388.

Wilson İlkeleri nelerdir?
 Açık barış antlaşmaları ve gelecekte de açık diplomasi.
 Karasuları dışında, savaşta ve barışta, denizlerin mutlak serbestisi.
 Bütün ekonomik engellerin mümkün olduğunca kaldırılması.
 Milli silahlanmaların azaltılması için gerekli ve yeter garantiler.
 Sömürge isteklerinin, ilgili halkların menfaatleri ile yetkileri sonradan tespit
edilecek olan sömürgeci devletin istekleri aynı derecede göz önünde
tutulmak suretiyle, mutlak bir tarafsızlıktan çözülmesi.
 Bütün Rusya toprakları boşaltılacak ve devletlerin de yardımı ile Rusya'ya
kendi gelişmesini sağlamak için her türlü imkân verilecek.
 Belçika'ya tam ve bağımsız egemenliğinin geri verilmesi.
 İşgal edilen Fransız topraklarının boşaltılması Prusya'nın 1871'de AlzasLoren meselesinde yaptığı hatanın düzeltilmesi suretiyle barışın teminat
altına alınması.
 İtalyan sınırlarının milliyet prensiplerine göre düzeltilmesi.
 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu halklarına muhtar gelişme
imkânlarının verilmesi.
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 Romanya, Sırbistan, Karadağ toprakları boşaltılacak ve Sırbistan'a denizden
mahreç verilecek. Balkan Devletleri'nin münasebetleri milliyetler
prensibine göre düzenlenecek.
 Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarının egemenliği sağlanacak
fakat Türk olmayan milliyetlere muhtar gelişme imkânları
verilecek. Çanakkale Boğazı devamlı olarak bütün milletlerin gemilerine
açık olacak ve bu, milletlerarası garanti altına konacak.
 Bağımsız bir Polonya kurulacak.
 Büyük ve küçük bütün devletlere siyasi bağımsızlıklarını ve toprak
bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına almak imkânını sağlamak
amacı ile bir milletler teşkilatı kurmak.
389.

Moğolistan’da bulunan ilk Türk yazıtları nelerdir?
Göktürk Yazıtları (Orhun abideleri).

390.

26 Ağustos 1922 tarihinin Türk tarihi açısından önemini açıklayınız?
Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, Büyük Taarruz ve
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni başlattığı tarihtir. Muharebe 30
Ağustos'ta zaferle sonuçlanmış ve Kurtuluş savaşımız sona ermiştir. Dünya
tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biridir.

391.

Lale devri hangi tarihler ve olaylar arasında yaşanmıştır?
21 Temmuz 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile
başlayıp, 28 Eylül 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir.

392.

Kıbrıs Barış Harekâtı hakkında bilgi veriniz?
20 Temmuz 1974 yılında gerçekleşmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta
yaşayan Türkler ve Rumlara barış getirmek için yapıldı. Bu harekâtla halk
özgürlüğüne kavuştu. ‘Ayşe tatile çıksın.’ sözünü dinlendiğini bildiği için kod
olarak kullandı.

393.

9 Eylül size ne hatırlatıyor? 9 Eylül üniversitesi nerede?
9 Eylül 1922 İzmir’in yunan işgalinden kurtuluşudur. Bana Gazi Mustafa
kemal Atatürk’ü ve İzmir Marşını hatırlatıyor. 9 Eylül Üniversitesi de
İzmir’dedir.

394.

1989’da Bulgar Türkleri neden göç etmiştir?
Bulgaristan'ın Müslümanlara ve Türklere uyguladığı asimilasyon politikası
nedeniyle Bulgar Türkleri göç etmek zorunda kalmıştır.
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395.

Atatürk neden Samsun’a çıktı?
30 Nisan 1919’da 9. Ordu Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal, Samsun’a,
görev bölgesindeki iç huzuru sağlamak, silah ve cephaneleri toplamak,
vatandaşlara silah dağıtılmasını engellemek ve bunu yapan kuruluşları ortadan
kaldırmak üzere gönderilmiştir.

396.

Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir?
Şu anda, hem Türkiye hem de Yunanistan karasularının Ege Denizi’ndeki
genişliği 6 deniz milidir. Yunanistan sahip olduğu 6 mil genişliği 12 mile
çıkartmak istemektedir. Türkiye ise bu duruma şiddetle karşı çıkmaktadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki
karasularını 12 mile çıkarma kararı alması halinde bunun Türkiye açısından bir
savaş sebebi olacağını dile getirmiştir.

397.

İrad-ı Cedid nedir?
Osmanlı padişahı III. Selim Dönemi'nde kurulan Nizam-ı Cedit ordusunun
masraflarını karşılamak amacıyla 1792 yılında oluşturulan hazinedir.

398.

Milli mücadele döneminde TBMM’nin yaptığı hücum ve savunma
savaşları hangileridir?
Savunma savaşları:
 1.İnönü Muharebesi
 2.İnönü Muharebesi
 Kütahya-Eskişehir Muharebesi
 Sakarya Meydan Muharebesi
Hücum savaşı:
 Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

399.

Menemen olayı ne zaman ve nasıl gerçekleşti?
Menemen Olayı ya da Kubilay Olayı, 23 Aralık 1930 günü, İzmir'in Menemen
ilçesinde, askerliğini yedek subay olarak yapmakta olan Öğretmen Mustafa
Fehmi Kubilay'ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki'nin şeriat
isteyen bir grup tarafından öldürülmesi.

400.

Rönesans ve reform nedir?
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Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. İlk olarak İtalya'da ortaya çıktı. 15. ve
16. Yüzyıllarda Batı Avrupa'da edebiyat, sanat, bilim alanındaki gelişmeleri,
bilimsel çalışmaları, bilim insanlarının desteklenmesini ifade eder.
Reform, 16. Yüzyılda Rönesans hareketinin de etkisiyle Katolik Kilisesinde
ortaya çıkan yeniden yapılanma faaliyetleridir. İlk olarak Almanya’da ortaya
çıktı. 16. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen dinsel bir harekettir. Bu
hareket Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşmasına karşı gelişmiş
ve Protestanlığın oluşmasını sağlamıştır.
401.

El kaide terör örgütü nerede etkindir?
Dünya çapında faaliyet gösteren İslamcı silahlı örgüt olan El kaide yoğun
olarak Afganistan, Pakistan, Hindistan, Myanmar ve Bangladeş'te faaliyet
gösteriyor.

402.

Vaka-i Hayriye nedir?
Vaka-i Hayriye, 16 Haziran 1826 tarihinde, İstanbul'da Osmanlı padişahı II.
Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağının topa tutularak yok edilmesi ve sağ
kalanların ise idam edilmesi ile sonuçlanan olaylara verilen isimdir.

403.

NATO nedir? Türkiye NATO’ya kaç yılında ve nasıl üye olmuştur?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından
imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı
dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır. Örgüt
üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma
yapmaktadır. Türkiye NATO’ya 1952 yılında üye olmuştur. Üyeliğinin kabul
edilmesindeki en büyük etken; Birleşmiş Milletlerin çağrısı üzerine, Kuzey
Kore’ye karşı, Güney Kore’nin yanında savaşmak üzere Kore’ye 1950’de
asker göndermesidir.

404.

Fransız merkantilizmi hakkında bilgi veriniz?
Merkantilizm güçlü bir ekonomi için ihracatı en üst düzeye çıkarmak ve
ithalatı en aza indirmek üzere tasarlanmış bir ekonomik politikadır.
Fransız kralı 14. Louis’in maliye bakanı olan Jean Baptiste Colbert zamanında
merkantilizm Fransız devletinin resmî politikası haline gelmiş ve bu yüzden
Fransız merkantilizmi olarak adlandırılmıştır. Fransız merkantilizmi devlet
müdahaleleriyle yönlendirilmiştir. Colbert döneminde sanayi çeşitli şekillerde
desteklenmiş ve gümrük vergileriyle korunmuştur. Fransa içerisindeki eyaletler
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arası gümrük vergileri kaldırılmış ve sanayiinin dışa olan bağımlığını azaltmak
için mümkün olan tüm tedbirler alınmıştır.
405.

Ankara’nın başkent olma tarihi nedir?
13 Ekim 1923’tür.

406.

Terör örgütlerini sayınız?
FETÖ, PKK, IŞİD, DHKP-C, El-Kaide, Hizbullah, PYD/YPG, MLKP

407.

Kurtuluş savaşı zamanında yararlı ve zararlı cemiyetlere örnek veriniz?
 Yararlı Cemiyetler: Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Redd-i İlhak Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti,
Kilikyalılar Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 Zararlı Cemiyetler: Wilson Prensipleri Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti,
Pontus Rum Cemiyeti, Mavri Mira

408.

Kuvayı milliye nedir? Kuvayı Milliye’nin kurulma sebepleri nelerdir?
Kuvayı Milliye, Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni
birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların
dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp
dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir.
Kurulma sebepleri;
 Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkması.
 Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Türk Ordusu'nun terhis edilmesi.
 Damat Ferit Paşa hükûmetinin, işgallere seyirci kalan ve itidal tavsiye
etmekten başka herhangi bir girişimde ve faaliyette bulunmaması.
 İzmir’in Yunanlar tarafından işgali ve Yunan mezalimi.
 İşgalcilerin halka zulmetmesi.
 Osmanlı hükûmetinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması.
 Halkın milletini koruyarak bağımsızlığına, bayrağına, egemenliğine,
hürriyetine kavuşma isteği.
 Halkın hür yaşama isteği.

409.

Tımar Sistemi nedir?
Osmanlı Devletinde yüzyıllar boyunca uygulanmış olan bir vergi sistemidir.

410.

15 Temmuz nedir ne düşünüyorsunuz?
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15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı
Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya
çalışılan başarısız darbe girişimidir.
411.

Ulufe nedir?
Osmanlı imparatorluğunda kapıkulu askerlerine, saraydaki ve devlet
örgütlerindeki kimi görevlilere üç ayda bir verilen ücret.

412.

Sened-i ittifak nedir?
Osmanlı sadrazamı Alemdar Mustafa Paşanın Rumeli ve Anadolu ayanlarını
İstanbul da toplayarak yapmış olduğu anayasal bazı vasıflar içeren bir
antlaşmadır.

413.

Vekâlet savaşı ne demektir?
Vekâlet savaşı veya temsili savaş, bu savaş türünde devletler fiilen birbirlerine
saldırmazlar ancak uzaktan savaş halindedirler.
Karşıt güçlerin doğrudan saldırmak yerine üçüncü bir tarafın ile mücadele
ettiği bir savaş türü. Güçler; bazen devletleri, bazen paralı askerleri, gayri
resmî ülkeleri veya üçüncü bir tarafı kullanılabilir. Bu savaşa gösterilebilecek
en iyi örnek Soğuk savaştır .

414.

Atatürk'ü 1919 yılında İstanbul'dan Samsun'a götüren geminin adı nedir?
Bandırma Vapuru.

415.

Hatay anavatana ne zaman katıldı?
30 Haziran 1939 yılında.

416.

Kutul Amare nedir?
Dünya Savaşı’ndan sonra Irak cephesinde Osmanlı Devleti’nin itilaf devletleri
ile olan muharebesidir.

417.

Basmacı Harekâtı nedir?
Sovyet yönetimine karşı Orta Asya’da 1917’de başlayan ve aralıklarla 1931’e
kadar süren ayaklanma hareketidir.

418.

2008 Küresel Kriz nedir?
ABD’de düşük faiz, düşük enflasyon nedeniyle bankalara güven artmış.
Yatırımcılar kredilere çok yönelince kriz meydana gelmiştir.
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419.

Osmanlı’nın kuruluş tarihi ve kurucusu kimdir?
Osman Bey tarafından Söğütte, 1299’da kurulmuştur.

420.

Osmanlı Devletinin üç padişah ismini yazınız.
1.Murat, 2. Mahmut, Abdülmecid.

421.

Saltanatın kaldırılma tarihi nedir?
1 Kasım 1922’de.

422.

Atatürk'ün Çanakkale’de ilk görevi ve rütbesi nedir?
19. tümen komutanı yarbay daha sonra Anafartalar grup komutanı.

423.

İslamiyet’i kabul etmeyen Türk devletleri nelerdir?
Uygurlar, Hazarlar.

424.

Fetö terör örgütü elebaşı hangi ülkede yaşıyor?
ABD Pennsylvania eyaletinde.

425.

Barbaros’sa Harekâtı nedir?
II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın 1941’de Sovyetler birliğini işgal etmesidir.

426.

Şangay 5’lisi hangi ülkelerden oluşmaktadır?
Çin, Rusya, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan

427.

İlk Türk destanları nelerdir?
Altay – Yakut Dönemi:
 Yaradılış Destanı
Sakalar Dönemi:
 Alp Er Tunga Destanı
 Şu Destanı
Hun Dönemi:
 Oğuz Kağan Destanı

428.

Gök Türk Dönemi:
 Bozkurt Destanı
 Ergenekon Destanı
Uygur Dönemi:
 Türeyiş Destanı
 Göç Destanı

Ergenekon davası nedir?
Ergenekon soruşturması, o dönem adı konmamış olsa da, 12 Temmuz 2007'de
Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan 27 el bombasıyla başladı. Türkiye
gündemini uzun süre meşgul eden FETÖ' nün kumpaslarından Ergenekon
davasının soruşturma ve yargılama süreçlerinde görev alan eski hakim ve
savcılar, FETÖ üyeliğinden tutuklandı.
www.ankaraparkur.com

Ankara Parkur

ankarapomemparkur

HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ..

181

429.

Afrin operasyonu ilk şehidi kimdir?
Musa Özalkan.

430.

Osmanlı’nın Balkan devletlerine kültürel, tarihi ve dini etkileri nelerdir?
Osmanlı Devleti geniş topraklara sahipti. Dini olarak birçok ülkede
camilerimiz, medreselerimiz, İslam dinimiz kalmıştır. Kültürel olarak ise aile
yapısı, yaşayış biçimleri, yemekleri, konuşmaları etkilemiştir.

431.

Orhun yazıtlarının Türk tarihi açısından önemi nedir?
Türkler tarafından yazılan ilk belgedir. Türk adının geçtiği ilk belge, siyasi
beyanname niteliğindedir.

432.

Soğuk savaş nedir, ne zaman çıktı?
1947-1991 yıllarında SSCB ile ABD arasında yaşanan siyasi gerginlik.
Nusret mayın gemisi hakkında bilgi veriniz.
Çanakkale’de düşmanı bozguna uğratan ilk mayın döşeme gemisidir.

433.

434.

Pençe operasyonu nedir?
27 Mayıs 2019’da Irak'ın Hakurk bölgesine TSK hava ve kara unsurları ile
başlattığı harekât pençe 2, pençe 1’in devamıdır. İlk yerli helikopterimiz atak
kullanılmıştır.

435.

Çakabey kimdir?
İlk Türk denizcisidir. Aynı zamanda Selçuklu komutanıdır.

436.

15 Temmuz ilk şehidi?
Bülent Aydın ( Iğdırlı)

437.

Atatürk ilke ve inkılaplarının hangisi Türk halkını ve milletini
ileriye taşıyan yenilikçi refaha ulaştıran ilkedir?
İnkılapçılık

438.

Osmanlı Devleti'nde hangi temel örgüt modeli esas alınmıştır?
Kul sistemi

439.

II Abdülhamit döneminde kaç tane şeyhülislam ataması gerçekleşmiştir?
6

440.

Tanzimat Fermanı nedir?
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Türk tarihinin batılılaşmasının ilk somut adımıdır. 1839’da Abdülmecit
döneminde Gülhane Parkı’nda okunmuştur kanunların her gücün üstünde
olduğunu anlatır.
441.

Sanayi devrimi nedir?
Avrupa’da Sanayi alanında buhar gücünü kullanma ve makineleşmeye dönen
büyük atılımdır. İnsan gücünden makine gücüne geçilmiştir.

442.

SSCB hangi olayla yıkılmıştır?
Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un istifa etmesinin ardından Sovyetler
Birliği'ni teşkil eden cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmalarıyla 26 Aralık
1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağıldığı olaydır.

443.

Şurayı devlet nedir?
Osmanlı Devleti’nde şu anki Danıştay’a karşılık gelen yüksek yargı
kurumudur.

444.

11 Eylül ne hatırlatmaktadır?
11 Eylül 2001 yılında El Kaide terör örgütüne bağlı teröristlerin kaçırdığı 4
uçak ile ABD’ye 2 farklı noktaya yaptığı saldırıyı anlatıyor.

445.

Osmanlı kültürünü Balkanlarda hangi devletler devam ettirmektedir?
Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk

446.

Atatürk ilkeleri nelerdir?
 Cumhuriyetçilik
 Halkçılık
 Laiklik
 Milliyetçilik
 Devletçilik

447.

İpek yolu nedir?
Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ünlü ticaret yoludur.

448.

İlk Türk devletlerinde el sanatları nelerdir?
Halı dokuma, çinicilik, oymacılık.
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449.

İslamiyet öncesi Türk hakanlarının görevi nedir?
Halkı ve ülkeyi korumak savaşa ve barışa karar vermek, ülkeyi yönetmek.

450.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?
22 Haziran 1936’da imzalanan Türk boğazlarından geçiş rejimi ve boğazlar
güvenliği işlerini düzenleyen sözleşmedir. Hala geçerliliğini koruyor.
Boğazların egemenliği Türkiye’ye verilmiştir.

451.

Türkiye ile Avrupa ilişkilerini başlatan olay ve tarihi nedir?
Adnan Menderes’in 31 Temmuz 1959’da Avrupa ekonomik topluluğuna
başvurmasıyla başlamıştır.

452.

1800’lü yıllarda Osmanlı para birimi nedir?
Akçe, sikke.

453.

Yugoslavya’nın parçalanmasıyla hangi devletler oluşmuştur?
Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Sırbistan,
Karadağ, Kosova

454.

Yeniçeri ocağını kim kurdu, kim kaldırdı?
1.Murat kurdu. 2.Mahmut kaldırdı

455.

Manihaizm nedir?
Uygurların resmi dinidir. Kutsal kitapları Arzhang’dır.
GENELGE, ANTLAŞMA VE SAVAŞLAR İLE İLGİLİ SORULAR

456.

Scyes Picot antlaşmasını açıklayınız
İngiltere ve Fransa arsında olup, Osmanlı İmparatorluğunun Anadolu ve
Ortadoğu topraklarının paylaşılmasını ele alan gizli bir antlaşmadır.

457.

Körfez Savaşı nedir?
1991 tarihinde BM’nin Irak’a ve Kuveyt’ten çekilmesi için tanıdığı sürenin
dolmasıyla ABD uçaklarının Irak’taki ve Kuveyt’teki noktaların
bombalanmasıyla Körfez Savaşı başladı. Sonuç olarak Irak Kuveyt’ten çekildi.
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458.

Sevr Antlaşmasının tarihi ve önemi nedir?
10 Ağustos 1920.
1- Osmanlı Devleti’nin imzalamış olduğu son antlaşmadır.
2- Mebuslar Meclisinin onayından geçmediği için hukuken geçersiz bir
anlaşmadır.
3- Misak-ı Milli’ye aykırı olması ve Türk milletinin bağımsızlığını tamamen
ortadan kaldıran bir anlaşma olması nedeniyle TBMM tarafından
tanınmamıştır.
4- Türk halkıda bu antlaşmaya hiçbir zaman onay vermemiş, düşmanla
savaşarak işgalcileri Anadolu’dan atıp Sevr’in uygulanmasını engellemiştir.
5- Sevr Antlaşması, imzalandığı halde hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.
6- Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

459.

Lozan Barış ve Mondros Ateşkes antlaşmalarından bahseder misiniz?
 Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte bir zamanların en güçlü ülkesi olan
ve bütün cihanda hâkimiyet sağlayan Osmanlı İmparatorluğu fiilen yok
olmaya yüz tutmuştur. Osmanlı’nın yok olması ve parçalanmasının nedeni
ise bu antlaşmada yer alan ağır hükümlerdir.
 Mondros’tan sonra Osmanlı’da büyük insan kayıpları yaşanmış, orduları
yok olmuş, haberleşme araçları, ulaşım araçları, silah ve tersaneleri
tamamen düşman ülkelere teslim edilmişti. İşgalci güçler ilk İstanbul olmak
üzere bütün Anadolu’yu ele geçirme planları yapıyordu.
 İşgaller ve Osmanlı’yı yok etme çabalarının sonucunda insanlarda Kurtuluş
Savaşı azmi doğmuş, insanlar işgalleri daha fazla kaldıramayacağını
düşünerek vatanını savunma ve düşman devletlerden kurtarma kararı
almıştır. Kararlar çeşitli illerde yaptıkları mitinglerle dünyaya
duyurmuşlardır. Birçok ilde mitingler yaparak kararlılıklarını sürdürürken
bir yandan da silahlı teşkilatlanma hazırlıkları başlamıştır. Ankara
Hükümeti, milli mücadele dönemindeki zaferleriyle bugünkü Türkiye
Cumhuriyeti sınırlarını 1923 Lozan Barış Antlaşması‘yla beraber çizmiştir.

460.

Mercidabık ve Çaldıran savaşları hakkında bilgi veriniz?
23 Ağustos 1514’de yaşanan Çaldıran Savaşı Osmanlı Devleti’nin galibiyeti,
Safevi Devleti’nin yenilgisiyle sona ermiş, bu savaşın neticesinde:
 Bâtıni-Şii Safevi Devletinin Anadolu üzerindeki hâkimiyet emelleri
giderilerek Anadolu’nun güvenliği garantilendi
 Bayburt ve Kemah Kalesi Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçti.
 Dulkadiroğulları başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki
beyliklere son verildi.
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 Safeviler ile Memlüklerin bağlantıları kesildi. Bunun sonucunda da Yavuz
Sultan Selim’in Mısır’a sefer düzenlemesi kolaylaşmış oldu.
Tarihteki en stratejik savaşlardan biri olan Mercidabık Savaşı (Ridaniye
Savaşı) 1516 yılında Osmanlı ve Memluk Devleti arasında yapılmış,
bu savaş neticesinde:
 Doğuda Osmanlı Devleti'nin son rakibi Mısır-Memlük Devleti, ortadan
kaldırılma safhasına getirildi. Memlük toprakları tamamen Osmanlı
devletine geçmiş, Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı hâkimiyetine
girmiştir.
 Yavuz Sultan Selim’in kazandığı en önemli seferlerden biridir.
461.

Kadeş antlaşmasının önemi nedir?
Kadeş Anlaşması milattan önce 1280 yılında Mısırlılar ve Hititler arasında
imzalanmış tarihin ilk yazılı anlaşmasıdır. Bu bağlamda tarihi kayıtlar
açısından çok büyük önem taşımaktadır.

462.

Türkiye’nin Boğazlarla ilgili yaptığı antlaşmalar nelerdir?
1774 Küçük Kaynarca
1798 İstanbul Antlaşması
1809 Kale-i Osmaniye
1829 Edirne Antlaşması
1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması
1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
1856 Paris antlaşması
1878 Ayestafanos (Yeşilköy) Antlaşması
1920 Sevr Antlaşması
1923 Lozan Barış Antlaşması
1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Yukarıdaki antlaşmalarda boğazlar hakkında maddeler bulunmaktadır.
1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Bulgarlar, Fransa,
İngiltere, İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri, Hindistan İmparatorluğu,
Elenler Krallığı, Japonya İmparatorluğu, Romanya Krallığı, SSCB,
Yugoslavya Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmıştır. Türk
Boğazlarından geçiş rejimini ve boğazlar bölgesinin güvenliği işlerini
düzenleyen sözleşmedir. 1923'te Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan
Boğazlar Sözleşmesi'nin yerine geçmiştir.
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463.

2. Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?
 Dünya Savaşından yenik çıkan devletler ağır şartlar taşıyan antlaşmalar
imzalamak zorunda kalmış ekonomik, siyasi ve askeri açıdan büyük
kısıtlamalarla karşılaşmışlardı. Özellikle Almanya’nın imzaladığı Versay
antlaşmasını Almanya içine sindirememişti. Alman ırkının üstünlüğünü
kullanan Adolf Hitler 1933 ‘te Nazi Partisi lideri olarak iktidara geldi ve
Diktatörlüğünü ilan etti. Hızla silahlanarak Versay antlaşmasını
tanımadığını ilan etti.
 Dünya Savaşının galip devletlerinden umduğunu bulamayan İtalya’da
Faşist Partisi lideri olarak Benito Mussolini 1922’de iktidara geldi. Akdeniz
çevresindeki eski Roma devletini yeniden kurma hevesine kapıldı.
 I. Dünya Savaşı'nın sonundaki sınırların belirlenmesinde milletler ilkesine
pek uyulmamıştı bu yüzden etnik ve sınır çatışmaları meydana geldi.
 Dünya barışını korumak için I. Dünya Savaşı’nın sonunda kurulan Milletler
Cemiyeti, galip devletlerin (özellikle İngiltere) çıkarına hizmet eden bir
kurum haline dönüşmüş, barışı ve güvenliği sağlamaktan uzak kalmıştı. Bu
durum teşkilata karşı güvensizliğe yol açtı.
 1932’de Mançurya’yı işgal eden Japonya, Uzakdoğu’da büyük bir
imparatorluk kurmak istiyordu.

464.

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşında uyguladığı politika nedir?
Büyük güçlerle birbirini dengeleyecek şekilde ilişkilerin geliştirilmesi
prensibine dayalı denge politikası uygulamıştır.

465.

Hünkâr iskelesi anlaşması nedir?
Hünkâr İskelesi Antlaşması 8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkâr
İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu ile imzaladığı
bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşmasıdır.

466.

Hibrit savaşlarını açıklayınız?
Hibrit savaş, alenen veya gizli olarak birden fazla savaş aracının belli bir amaç
için karmaşık bir şekilde kullanıldığı temel olarak 21. yüzyılda ortaya çıkan
yeni teknikler ve iletişim yöntemlerinin kullanılmasıyla gerçekleşen yeni bir
savaş türüdür. Soğuk savaş döneminde ABD ve Rusya Hibrit savaşı etkin
olarak kullanmıştır.

467.

Milli mücadele döneminde savaşılan cepheler nelerdir?
 Doğu Cephesi ( Ermeliler)
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 Batı Cephesi(Yunanlılar)
 Güney Cephesi( Fransızlar)
468.

Balkan savaşları hakkında bilgi veriniz.
1.Balkan savaşı : (7 Ekim 1912-30 Mayıs 1913)
Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ
Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği
savaştır. Osmanlı Devleti yenilmiş ve Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin
Balkanlardaki topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Londra
Antlaşması imzalanmıştır. Savaş sonunda Londra Antlaşması imzalanmıştır.
2. Balkan savaşı : (16 Haz 1913 – 18 Tem 1913)
I. Balkan Savaşı'na katılan devletlerin, Yunanistan Krallığı, Bulgaristan
Krallığı, Karadağ Krallığı, Arnavutluk Krallığı, Sırbistan Krallığı, Osmanlı
İmparatorluğu ve sonradan katılan Romanya Krallığı'nın aralarında yaptıkları
savaşlardır. Bu savaş ile Edirne ve Kırklareli Osmanlı'nın eline geçmiştir.
Londra Konferansı'nın hükümleri kısmen değişmiştir. Bulgaristan bu savaşta
yenildi ve Bükreş antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.

469.

Malazgirt Savaşı nedir ve önemi nedir?
1071 yılında Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı olması nedeniyle önemlidir

470.

1.Dünya Savaşı kimler arasında yapıldı ve sonuçları nelerdir?
İtilaf ve İttifak Devletleri arasında yapılmıştır.
İtilaf Devletleri: Fransa, Belçika, Yunanistan, Karadağ.
İttifak devletleri: Almanya, Avusturya, Osmanlı.
Sonuçları
 Büyük imparatorluklar yıkıldı.(Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya, Avusturya
Macaristan). Polonya, Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan Litvanya,
Ukrayna, Estonya gibi yeni devletler kuruldu. Çarlık Rusya yıkılarak yerine
Sovyet Rusya kuruldu. Dünyanın siyasi haritası değişti.
 Sömürgeciliğin ismi “mandacılık” olarak değiştirildi.
 Cemiyet-i Akvam yani Milletler Cemiyeti kuruldu.
 Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere oldu.
 Denizaltı, uçak, tank, kimyasal silahlar ilk kez bu savaşta kullanıldı.
 İsrail Devleti’nin temelleri bu savaştan sonra atılmaya başlandı.
 Bazı ülkelerde rejim değişikliği oldu. Rusya’da kominizim, Almanya’da
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Nazizm, İtalya’da Faşizm, Türkiye’de Cumhuriyet.
471.

1. Dünya Savaşı’nın cepheleri nelerdir?
Kafkasya, Hicaz-Yemen, Kanal, Irak, Suriye-Filistin, Galiçya, Romanya ve
Makedonya Çanakkale

472.

Sevr Anlaşması nedir ve kimler arasında kaç yılında imzalanmıştır?
1920 yılında İtilaf devletleri ile Osmanlı arasında imzalanan Osmanlı aleyhine
kararlar olduğu için mebusan meclisince onaylanmamıştır.

473.

“Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır ve o satıh bütün vatandır”
Atatürk bu sözü hangi savaşta söylemiştir yılı kaçtır?
Sakarya Meydan Muharebesi 1921.

474.

1243 yılında Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan
beylikler nelerdir?
 Karamanoğulları
 Hamitoğulları
 Menteşeoğulları
 Dulkadiroğullarıdır.
 Osmanoğulları
 Tekeoğulları
 Saruhanoğulları
 Canikliler
 Karesioğulları
 Candaroğulları
 Ahiler
 Germiyanoğulları
 Eretna Devleti
 Aydınoğulları
 Ramazanoğulları
 Kadı Burhanettin Devleti

475.

Napolyon Savaşları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Fransız Devrim savaşlarının ardından Napolyon önderliğindeki Fransa ile
Avrupa’nın diğer güçlü devletlerinin oluşturduğu koalisyon arasında
gerçekleşen savaştır.

476.

Kösedağ Savaşı’nın tarihi, nedenini ve kiminle yapıldığını söyleyiniz.
Kösedağ Savaşı, 3 Temmuz 1243 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ile
Moğol Devleti arasında yaşandı. Savaşın sebepleri, Moğollar'ın Anadolu'yu
istila etmek istemeleridir. Savaşın sonucu ise Selçuklu Devleti'nin yenilgisiyle
neticelendi, Moğol İstilası devam etti.

477.

Cengiz Aytmatov kimdir?
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Ünlü Kırgız Türkü edebiyatçı, gazeteci, çevirmen ve siyasetçidir. 1928 yılında
Kırgızistan’da doğmuş; 2008’de Almanya’da vefat etmiştir. Yazdığı eserlerle
üne kavuşmuş, Sovyet Yazarlar Birliği’ne kabul edilmiş, Lenin Ödülü almış
bir yazardır. Büyükelçilik yapmıştır. Eserlerinin elliyi aşkın dile tercüme
edilmesiyle büyük başarı kazanan yazar “Bozkırın bilge kalemi” olarak
anılmaktadır.
478.

Hukuk sistemini kim yönetir?
Adalet Bakanlığı hukuk sistemini yönetir, düzenler, denetler.

479.

S400 nedir ve kimden neden aldık?
Hava savunma füzesidir. 12 Temmuz 2019’dan itibaren Ankara’ya intikali
başlamıştır. Rusya’dan alındı. Hava sahamızı korumak için alındı.

480.

Terörizmin iç ve dış nedenleri nelerdir?
 İç nedenleri: Siyasi grupların ülke menfaatini bırakarak kavga etmesi,
otorite boşluğunun oluşması, eğitimsizlik, işsizlik, bölge halkının bilinçsiz
olması, dışlanma, kötü alışkanlıklar..
 Dış nedenleri: Dış ülkelerin ülke gücünü azaltmak istemesi, jeopolitik
konumunu ele geçirmek istemesi, o bölgenin asimile olmak istemesi.

481.

Entomoloji nedir?
Böcek bilimi

482.

Tiyatro, şarkıcı ve sporcuların toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz
etkileri nelerdir?
Bu dallarda ilgilenen kişiler toplumda göz önündedir. Yaptıkları her hareket ile
dikkat çekerler. Bir sporcu kişiyi spor kollarından birine çekerken bir şarkıcı
giyimiyle toplum düşüncesinin dışına çıkabilir.

483.

Büyükelçilerin görev ve sorumlulukları nelerdir?
 Görev yaptığı devlette, kendi ülke ve başkanını temsil eder.
 Kendi ülkesi ve görev yaptığı ülke arasında siyasi ekonomik, askeri,
kültürel bağların güçlenmesi için faaliyetler yürütür.

484.

Sivil milliyetçilik nedir?
Devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olması.
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485.

Türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabelerin kronolojik
sıralamasını yapınız.
[1]. Göktürk
[2]. Uygur
[3]. Arap-İslam
[4]. Kiril
[5]. Latin

486.

İnsan hakları ne zaman kuruldu?
10 Aralık 1948’de kuruldu. Amacı dil, din, ırk, etnik köken ayırt etmeden
tüm insanların temel özgürlüklerini güvence altına almak ve eşit olmalarını
sağlamak.

487.

Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür sözündeki beş neyi ifade
etmektedir?
BM’nin daimi üyeleri olan ülkelerin, dünyayı ilgilendiren her konuda verilecek
kararların sadece bu ülkelerin inisiyatifine bırakılmamasını anlatır.

488.

Ailenin önemi nedir?
Aile; anne, baba, çocuktan oluşan ve çocuklarının topluma ışık olabilmesi için
en doğru şekilde yetiştirilmesini sağlayan bir birimdir. Aile, bir bireyin ilk
eğitimi aldığı yanlışı, doğruyu gördüğü, öğrendiği bir kurumdur. Şartsız
sevginin olduğu, bireyin kişilik kazanmasında rol oynayan, en doğru bilgilerin
verildiği ve en güzel ilginin yaşandığı ortamdır aile. Aile olabilmek demek
sağlam bir birey sağlam bir toplum demektir.

489.

Terörizmin insan hakları üzerindeki etkisi nedir?
Terörizm insan haklarını engeller. Yaşama, düşünme özgürlüğünü elinden alır.

490.

IMF’nin ne zaman kuruldu? Görev, amaç ve kaynakları nelerdir?
IMF'nin kuruluşu: I. Dünya Savaşının sonlarına doğru, Temmuz 1944’te
ABD’nin New Hampshire eyaleti, Bretton Woods kasabasında düzenlenen
Birleşmiş Milletler’ in (o zamanki adıyla Milletler Cemiyeti) Para ve Finans
Konferansı’nda imzalanan Bretton Woods anlaşmasıyla IMF ve Dünya
Bankası gibi kuruluşların temelleri atıldı. IMF, daha sonra Aralık 1945’te 29
üye ülkenin kuruluş sözleşmesini imzalamasıyla resmen kuruldu.
IMF’nin görevi:
 Uluslararası para sisteminin istikrarını sağlamak
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 Uluslararası para sistemini ve 189 üye ülkenin ekonomik ve finansal
politikalarını yakından izleyerek, global ve ülke bazında ekonomik ve
finansal istikrarı tehdit eden risklere karşı tavsiyelerde bulunmak
 Cari açık konusunda ciddi problemler yaşayan üye ülkelere, yapısal
problemlerin çözülmesi konusunda destek vermek
 Üye ülkelerin ekonomilerinin güçlenmesi, istihdam yaratılması, istikrarlı
ekonomik büyüme sağlanması konusunda destek vermek
IMF’nin amaçları: Temel amacı döviz kurları ve uluslararası ödeme
sistemlerinden oluşan uluslararası para sisteminin istikrarlı ve sorunsuz olarak
çalışmasıdır.
IMF’nin kaynakları: Uluslararası Para Fonu’nun finansal kaynağı üye ülkelerin
ödediği kota abonelikleri sistemine göre belirlenen üyelik aidatlarından oluşur.
491.

Milli egemenlikten ilk kez hangi anayasada bahsedilmiştir?
1921 anayasası ile ifadesini bularak, 1924-1961-1982 anayasalarında da devam
etmiştir.

492.

İdari vesayet nedir?
Merkezden yönetimin yerinden yönetimi denetleme yetkisidir.

493.

Ayasofya’nın tarihi nedir?
532 ile 537 yılları arasında patrik katedrali olarak inşa edildi.
1453 de Fatih Sultan Mehmet Camiye dönüştürüldü.
1935 yılından bu yana müze olarak kullanılıyor.

494.

Hukuk devleti nedir?
Sınırları içinde kamu erkinin değişmezlik ve süreklilik temeline dayanan
hukuk üzerine bağlı olan devlettir. Yargı yolu açıktır. Anayasaya göre
yönetilir.

495.

Ara Güler kimdir?
Asıl adı Aram Güleryan olan ünlü foto muhabiridir. 2018 yılında vefat
etmiştir.

496.

15 Temmuzda kaç şehit verdik?
251 şehit, 2916 gazimiz var.
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497.

Etimoloji nedir?
Bir sözcüğün kökenini araştıran bilim.

498.

BM kuruluşunu, kaç üyesi olduğunu ve neden kuruldu? Türkiye
dahil mi?
1945 yılında kuruldu. 194 üyesi var amacı uluslararası barış ve güvenliği
sağlamak. Türkiye dâhildir. Kurucu üyedir ancak veto hakkı yoktur.

499.

Deprem anında neler yapmalıyız?
Öncelikle soğukkanlı olup bilinçli hareket etmeliyiz, çıkışa yakınsak o
bölgeden uzaklaşmalı değilsek kolon, sabit eşyaların yanında yaşam üçgeni
kurmalıyız.

500.

Ötenazi nedir?
Kişinin kendi isteği ile yaşamına tıbbi imkânlarla yaşamına son vermesidir.

501.

Türkiye’de kaç tane büyükşehir vardır?
30 büyükşehir, 81 il, 922 ilçe vardır.

502.

Alfabedeki 13. harf nedir?
J

503.

Atatürk’ün dedesinin adı nedir?
Kızıl Hafız Ahmet Efendi ve Feyzullah Efendi

504.

Kur’an’da kaç ayet vardır?
6666 ayet 114 cüz 4 sekte vardır.

505.

Davos zirvesi nedir?
Dünya ekonomik forumunun düzenlediği Davos zirvesi İsviçre’nin Cenevre
kentinde yer alan Uluslararası bir vakıftır.

506.

Self Mutilasyonu nedir?
Kendini yaralama davranışı, intihar girişimi amacı olmaksızın bedene zarar
verme davranışı.

507.

Getto nedir?
Bir kentin herhangi bir azınlık kümesince yerleşilen bölümdür.
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508.

İç güvenliği kim sağlar?
İçişleri Bakanlığı

509.

Siber suç nedir?
Bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanılarak işlenen suçlardır.

510.

Türkiye ve Avrupa ilişkilerini başlatan olay ve tarihi nedir?
31 Temmuz 1959’da Türkiye’nin Avrupa Ekonomik teşkilatına başvuru
yapması ile başlar.

511.

Çağdaş insan hakları hakkında bilgi veriniz.
Çağdaş insan hakları özelinde demokratik bir yaşama ifade eder. Bu tür
yaşamda halkın en tabii olan yaşama, seçme seçilme, ekonomik, sosyal, siyasal
haklarının bütününe sahip olmasıdır.

512.

Yerel yönetimler nedir?
İl, ilçe, kasaba, köy halkının yerel ortak gereksinimlerini karşılayan ve genel
karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisidir.
İl=vali, ilçe=kaymakam, köy=muhtar

513.

Anayasa nedir?
Yasama, yürütme ve yargı erklerinin nasıl kullanılacağını gösteren, halkın hak
ve ödevlerini özgürlüklerini düzenleyen sistemdir.

514.

Göbeklitepe nerede ve önemi nedir?
Şanlıurfa ilimizdedir. Tarihte bilinen ilk tapınak olma özelliği vardır. Recep
Tayyip Erdoğan 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmiştir.

515.

Güney Afrika’da bulunan 5 Ülke nedir?
Botsvana, Angola, Lesotho, Namibya, Esvatini.

516.

Fatih Sultan Mehmet şiirlerinde kullandığı lakap nedir?
Avni

517.

Akkuyu santrali nerededir?
Mersin’de 2010 yılında başladı, nükleer bir santraldir.
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518.

İstiklal Marşı’mızın yazarı kimdir?
Mehmet Akif Ersoy yazarıdır, Osman Zeki Üngör bestecisidir.

519.

Güvenli bölge nedir?
Tehlike unsurlarının var olduğu bölgede halkın güvende olması için kurulan
her türlü önlemin alındığı bölgedir. Afrin-Kobani arası kurulan bölge gibi.

520.

Toplumda kadının rolü nedir?
Kadın her şeyden önce bir annedir yetiştirdiği nesil ülkemize kalkındıracak
bireyler olacaktır. Sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette etkin rolü vardır.

521.

Stratejik yönetim nedir?
Bir kuruluşun gelecek de varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl
ulaşacağını gösteren süreçtir.

522.

Avrupa Konseyi’nin kuruluş amacı nedir?
Uluslararası ülkü ve ilkeleri korumak ekonomik ve sosyal ilerlemeleri
kolaylaştırmak üzere üyeleri arasında daha güçlü birliğe ulaşmaktır.

523.

Sporda şiddet kavramını açıklayınız.
Karşıt görüşlü tarafların kaba kuvvet kullanarak sonucu olan tepkileri
göstermesidir.

524.

Töre nedir?
Bir toplumda gelenek görenek, belli ahlak kurallarının benimsenerek yaşam
biçimlerini belirlenmesidir. Yazılı olmayan kurallardır.

525.

Bilim adamları nasıl olmalıdır?
Bilim adamları alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibi olmalı, araştırmacı
bulduğu sonucu işleyip sunan kişiler olmalıdır.

526.

’Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir’ sözüyle anlatılmak
istenen nedir?
Yaşamda hiçbir şey aynı kalmaz teknoloji, ahlak kuralları, rekabet değişiyor,
değişim yaşamın her yerinde var oldu olmaya da devam edecektir.
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527.

Çocuk işçiliği hakkında ne düşünüyorsunuz.
Çocukların sosyal hayatta olan potansiyellerini ve saygınlıklarını zedeleyen
fiziksel ve zihinsel gelişimlerini etkileyen zararlı bir durumdur.

528.

Terörün hedefleri nelerdir?
Ülke birlik ve bütünlüğünü bozmak, huzur ve güven ortamını dağıtmak.
Anayasaya karşı gelerek var olan demokrasiyi yıkmak.

529.

Polisin halkla ilişkisinin önemi nedir?
Polis ve halkın sağlıklı bir iletişim kurması gerekir. Polis halka değer ve önem
vermesi, halkında polise her konuda yardımcı olması esastır.

530.

Dış ticaret açığı nedir?
Ülkelerin dış alım ve dış satım arasındaki farktır.

531.

Terörizm ve suç oranlarının yüksek olmasından turizme etkisi nedir?
Kimse canının, mal güvenliğinin sağlanmadığı yere gitmez. Ülke içinde
yapılanların dünyaya farklı lanse edilmesi dünya ülkelerinin güvenini sarsar.

532.

Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren faktörler nelerdir?
 Kişi başına düşen gelirin artması
 Suç işleme yüzdesinin azalması
 Sağlık, eğitim, barınma şartlarının iyileşmesi
 Araştırma, geliştirme ve ilme açık olmak, teknolojide ilerlemek
 Okuryazarlığın artması
 Ülkenin geçmişine bağlı olması,
 Ülkenin dünyada söz sahibi olması,
 Kendi ülkesinden diğer ülkelere beyin göçü yüzdesinin düşük olması
 Yurttaş haklarına karşı duyarlı ve saygılı olunması

533.

Kelebek etkisi nedir?
Bir durumun başlangıçta yapılan değişikliklerin büyük ve öngörülemez
sonuçlar doğurabilmesi.
Amazon ormanlarındaki kelebeğin kanat çırpması ABD’de fırtına kopmasına
neden olur.
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534.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözü nedir?
Devleti oluşturan en önemli unsur insandır insanların bir araya gelerek
oluşturduğu topluluğa devlet denir; insanlar maddi ve manevi her yönden
iyileşirse devlet de o kadar uzun ömürlü olur.

535.

Mütehakkim nedir?
Hâkim olma, hükmeden.

536.

Refah devleti nedir?
Refah Devleti veya sosyal devlet vatandaşlarım refahı için bir sorumluluk
kabul eden devlet kavramı olup vatandaşların iktisadi ve sosyal hayatını
koruyup teşvik eder.

537.

‘Kanunun üstün olduğu toplumda silah kullanmak gereksizdir’ sözü ne
anlatmak istemektedir?
Kanunun üstün olduğu bir topluma halkın adaletle yaşam sürmesi, haklı ve
haksızın devlet güvencesi ile belirlenmesidir. Bu yüzden halk kanuna güvenir
kendi hakkını kanunlarca arar silaha gerek duymaz.

538.

İdari vesayet nedir?
Merkezden yönetimin yerinden yönetimi denetlemesidir.

539.

Doğu Akdeniz’de petrol aramaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Türkiye’nin Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini Kıbrıs açıklarına göndermesi ve
geminin Kuzey Kıbrıs’ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz aramalarını
başlamasıdır.

540.

Monarşi nedir?
Siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimi genellikle aile
bireylerine geçtiği devlet biçimidir.

541.

Pozitif ayrımcılık nedir?
Toplum yaşamında iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara ve
çocuklara ayrıcalık tanıma.

542.

Şahsilik ve mülkilik ilkesi ne bir örnekle açıklayınız.
Şahsilik: Almanya’da suç işleyen bir Türk vatandaşının orada yargılansa bile
Türkiye’ye geldiğinde tekrar yargılanması.
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Mülkilik: Türkiye Cumhuriyeti içinde kim olursa olsun suç işlerse o suç için
Türkiye’de yargılanması.
543.

Kanunsuz emir nedir, emir kanunsuz verilirse ne yapılmalıdır?
Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse,
üstünden aldığı emri, Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve
bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini
yazı ile yenilerse emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu
olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez, yerine
getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

544.

Türkiye’de demir çelik fabrikalarının sayısı çimento fabrikalarından
çok daha azdır sebebi nedir?
İşlenmesi zor ve maliyetlidir.

545.

Kültür nedir?
Toplumun kendine özgü olan gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere
aktardıkları maddi manevi her şeydir.

546.

Venezuela hangi kıtadadır?
Güney Amerika

547.

Nijerya nerededir?
Afrika kıtasında

548.

1960 yılında idam edilen 3 büyük devlet adamı kimdir?
Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu

549.

Marmara’ya kıyısı olan iller nerelerdir?
İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, İzmit, Yalova

550.

Kamu hakkı nedir?
Kişiler ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen haklardır.

551.

Türkiye’nin en uzun gece ve gündüz hangi tarihlerde gerçekleşmektedir?
21 Aralık en uzun gece
21 Haziran en uzun gündüz
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552.

Sismograf nedir?
Yer hareketlerini inceleyen deprem ölçümü aletidir.

553.

Hâkim ilkesi nedir?
Hukuken sonuç doğuracak olaydan önce o olayı inceleyerek mahkemenin ve
hâkimin belli olması ilkesidir.

554.

Oligarşi nedir?
Oligarşi siyasal gücün birkaç kişiden oluşan küçük bir grubun elinde
bulunması.

555.

Kamu hakları nelerdir?
Dilekçe, bilgi edinme, vatandaşlık, siyasi parti kullanılabilme hakkı.

556.

Butlan nedir?
Hukukta geçersiz olma, kamu düzenine ahlakça aykırı hareketlerdir.
Mutlak butlan: Kanunun emredici hükümlerine aykırı bir durum vardır mesela
evli birinin 2 kez evlenmesi.
Nispi butlan: Hukuki işlem sakatlık ve eksikliklerine rağmen baştan itibaren
geçersiz olmayıp taraftarın iradesi doğrultusunda sonuçlar doğurmasıdır. Hata,
hile.

557.

Liyakat nedir?
Memurluk ilkelerinden biridir. İşinin ehli, layık olma, yeterlilik.

558.

Canlıya rengini veren nedir?
Kromatofor. Bitkilerdeki bu işi bitkisel pigmentler yaparken, hayvanların
renkleri kromatofor denen özel hücrelerdir.

559.

Milli seferberlik nedir?
Ülke ve millet olarak başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç
unsurlarını kaynaklarının hazırlanması toplanması ve hak ve hürriyetlerin
kısmen veya tamamen sınırlandırılmasıdır.

560.

Konya çevresi bitki örtüsü nedir?
Karasal iklim.
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561.

Eleştiri nedir?
Bir konu kişi durum hakkında olumlu ya da olumsuz görüş beyan etmek.

562.

Tüzel kimlik nedir?
Hukuk bakımından birçok kişinin toplanmasıyla ya da malın topluluğundan
doğan tek bir kişi sayılan kimliktir

563.

Yenilenebilir enerji kaynakları nedir?
Güneş, rüzgâr, Jeotermal hidroelektrik, dalga enerjisi

564.

İnsan ticareti nedir?
Cinsel kölelik, zorla çalıştırma ya da istismar için gerçekleştirilen hukuken suç
sayılan ticarettir.

565.

GAP'ın faydaları nelerdir?
22 baraj 19 hidroelektrik ten oluşan santral bölge halkı ihtiyacını 5 kattan fazla
karşılamıştır. Çevrede yaşayan canlı türleri çeşitlendi. Elektrik ve su ulaşımı
artı.

566.

Meşru müdafaa nedir?
Herhangi bir saldırı karşısında saldırı ile orantılı olarak kendimizi veya üçüncü
kişilere korumak için saldırıya tepki vermektir.

567.

Dijital suç nedir?
Teknolojik aletler ile işlenen suçtur.

568.

Sosyoloji nedir?
Sosyal olayları inceler toplumun kuruluş, yükseliş ve çöküşü ile kendi
aralarında ilişkileri inceler.

569.

Hak ehliyeti ne zaman kazanılır?
Ana rahmine düştüğü an hak ehliyeti başlar, ölüm ile son bulur.

570.

Sosyal medya nedir?
Kişilerin internet üzerinden yaptığı konuşmalar, diyaloglar, alışverişler...

571.

İstisnai memur nedir?
Sınavsız olarak devlet kadrosunda görev almak.

www.ankaraparkur.com

Ankara Parkur

ankarapomemparkur

HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ..

201

572.

Çocuk istismarı nedir?
Çocukların fiziksel ya da psikolojik gelişimine olumsuz olarak etkileyen suç
teşkil eden durumdur.

573.

Çalışma hürriyeti nedir?
Kamu haklarından biri olan çalışma hürriyeti insanların hak ve ödevlerinden
biridir.

574.

Penguenlerle yaşayan bir insan kutup yıldızını görür mü?
Penguenler Güney Yarımküre' de yaşarlar. (Sadece Galapagos penguenleri uzun
beslenme yolculuklarında Kuzey Yarımküre'ye geçerler.) Kutup Yıldızı sadece kuzey
yarıküreden görünür, güney yarıküreden görünmez, güneyi gösteren parlak bir
güney Kutup Yıldızı bulunmamaktadır. Bu nedenle penguenlerle yaşayan bir
insan kutup yıldızını göremez. (Ancak Güneyhaçı takımyıldızı, güney yarıkürede
bulunanlara kabaca güney yönünü gösterir. )

575.

Rol model nedir?
Davranış, kişilik, meslek, hayat, başarı gibi kişide bulunan özelliklerin başka
bir kişi tarafından örnek olmasıdır.

576.

İnovasyon nedir?
Farklı, yenilikçi, değişik fikirleri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

577.

Mahkeme nedir, ne işe yarar?
Taraflar arasında hukuka kanunlara uygun olarak sivil, adli, idare, askeri
konularda adaleti sağlamak için yetkilendirilmiş yargılama türüdür.

578.

’Milletin üstünde bir güç tanımadım’ sözü kime aittir?
Recep Tayyip Erdoğan

579.

Aile kavramı nedir?
Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan karı, koca, çocuklar, kardeşler vb.nin
oluşturduğu, toplum içindeki en küçük birim.

580.

Emperyalizm nedir?
Bir devletin, ulusun başka devletlerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide
bulunma ya çalışmasıdır.

581.

’Suçlar geriye yürütülemez’ sözünü açıklayınız.
Hiç kimse işlediğin zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç
oluşturmayan bir eylemden dolayı suçlu bulunamaz.
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582.

Özel hukuk nedir?
Toplumdaki bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini inceler.

583.

Terörist nedir?
Terörist, şiddet, baskı, yıldırmak, tehdit yöntemleriyle anayasada belirtilen
cumhuriyetin niteliklerini değiştirmek, ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla suç
işleyen kişilerdir.

584.

İstihdam nedir, seferberliği ne zaman başladı?
İstihdam, bir ülkenin elinde bulundurduğu mevcut iş gücünü, ekonomik
faaliyetler doğrultusunda hiç durmadan, sürekli bir şekilde çalıştırmasıdır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, “Burası Türkiye Burada İş
Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 14 Mart 2019 da başlatılmıştır.

585.

Nerede makinalı tarım yapılmaz?
Güneydoğu Anadolu’da ve Doğu Karadeniz’de.

586.

Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde hangi temayı işler?
Türkçülük, milliyetçilik, vatan sevgisi, gurbet, ölüm

587.

Sondaj nedir?
Yer altı kaynaklarını çıkarabilmek için yeri açılan deliğin kullanılan aleti.

588.

Konkordato nedir?
Borçlunun borcunu ödeyemeyeceğini anladığında alacaklısı ile yaptığı
mahkemece onaylanan anlaşmadır. Bu sayede borcu yapılandırılabilir, süre
uzatılabilir, taksit yapılabilir.

589.

Merhametli bir insan nasıl olmalıdır?
Kibirli olmayan, kalp kırmaktan kaçan, fedakarlık yapan ve en önemlisi
empatiye sahip olan insanlar olmalıdır.

590.

Ceza ehliyeti nedir ve nasıl başlar, kimler yararlanır?
Kişinin işlediği suçtan dolayı sorumlu tutulabilmesi için gerekli unsurlardır.
Sorumlu tutulabilmesi için ayırt etme gücü(mümeyyiz olmak) yerinde
olmalıdır.
 0-12 yaş aralığına ceza verilmez.
 12-15 yaş aralığında ise psikologlar aracılığıyla fiil ayrımına bakılır.
 15-18 fiil ayrımına bakılmaz, indirimli ceza verilir.
 18 yaşından büyük ise tam ceza alır. İyi halden indirimli alabilir.
 Sağır ve dilsizler için tüm yaş aralıklarına +3 yıl eklenerek ceza verilir.
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591.

Yabancı terörist nedir?
Bir ülkede doğup büyüyüp eğitim gören ve başka ülkeye gidip o ülkeye kendi
çıkarları için zarar veren kişilerdir.

592.

Hukuk kuralları ilkeleri nelerdir?
Hukuk Devleti, kuvvetler ayrılığı yargı birliği, hâkim güvencesi, eşitlik,
laiklik, sözleşme özgürlüğü ve güvenliği, hak arama hürriyeti, dürüstlük ve iyi
niyet, kazanılmış hak, kanunilik, kusur sorumluluğu.

593.

Polis öfkesine nasıl hakim olmalıdır?
Yaptığı işin devleti temsil ettiğini unutmamalı, görevi kötüye kullanmamalıdır.

594.

Takım başarısı nedir?
Takım başarısı ise bir amaç için bir topluluğun birlikte hareket ederek biz
bilinci ile işi en iyi en uygun şekilde bitirmesidir.

595.

Türk tarihinde Zafer ayı olarak bilinen ağustos ayının önemi nedir?
Büyük taarruz ’un kazanılması ile işgal birliklerini ülkeyi terk etmesiyle
sembolik olarak kutlanır.

596.

Oy kullanma şartları nelerdir?
18 yaşını doldurmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kısıtlı olmamak/
tutuklularda oy kullanır.

597.

Müteselsil hukuk nedir?
Birden fazla kişinin bir olaydan dolayı olayın tamamından sorumlu tutulması.

598.

Hukuki işlem ‘yokluk' nedir?
Bir işlemin ya da sözleşmenin hiç doğmamış anlamına gelir. Örneği evliliğin
resmi memur önünde yapılmaması.

599.

Adalet nedir?
Hakkın gözetilmesi, haklı ile haksızı ayırt edilmesi, hakkın hukuka uygun
olması.

600.

Bayrak nedir?
Bir ulusal birlik ve bütünlüğünü simgeleyen bir topluluğun devlet olmasını
sağlayan kumaş.

601.

Ay ve güneş tutulması nedir?
Ay tutulması: Ay'ın dünyanın arkasına geçmesi.
Güneş tutulması: Ay’ın güneş ile dünya arasına girmesi.
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602.

Başkanlık sistemi nedir?
Başkanlık sistemi, devlet yönetiminde tek bir kişinin başkanlığında hükûmet
etme ve devleti yönetme esasına bağlı siyasi sistemdir. Yasama, yürütme ve
yargı ilkeleri arasında katı bir ayrılığa dayanan temsili bir yönetimdir.

603.

“Tek millet iki devlet” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Haydar Aliyev’in söylediği bir sözdür. Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliği
ve dayanışmasını ifade etmiştir.

604.

Milli koruma kanunu nedir?
1940’da Cumhuriyet Halk Fırkasının çıkardığı hükümeti fiyatları saptama da
ürünleri el koyma da sınırsız yetkiler veren yasadır.

605.

Sivil itaatsizlik nedir?
Devletin aldığı bir kararı yanlış bulan halkın kararına uymaması tepki
göstermesi gibi davranışlardır.

606.

Domuz bağı nedir?
Kişinin Alya kaplaması için yapılan işkence türüdür, Hizbullah kullanmıştır.

607.

Makyavelizm nedir?
Siyasette amaca ulaşmak için bütün yolları kullanmayı meşru sayan görüş.

608.

Nevruz nedir?
Yeni yılın, doğanın uyanışı, bahar bayramı, 21 Mart’ta kutlanır.

609.

Yaz saati uygulaması ne için yapılır?
2016 yılında, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün
ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan yaz saati
uygulamasının yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Yani
Türkiye'de saatler geri alınmayacak. 2017’de ise uygulamaya başlanmıştır.

610.

Terörün ekonomik ve sosyal yönden zararları nelerdir?
Devlet terörle mücadele için büyük ölçüde pay ayırıyor. Terör parasal kaynak
sağlamak için gençlere uyuşturucu alıştırıyor, tüm sosyal hayatlarından
alıkoyuyorlar.

611.

Suçun manevi unsurları nelerdir?
Kast, taksir

612.

’Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma’ sözünü açıklayınız.
Gerek sosyal gerekse bilimsel açıdan diğer ülkelerden daha önde olan ülkenin
bulunduğu konum.
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613.

Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş
topluluk nedir?
Devlet.

614.

BM'nin organlarını söyleyiniz.
Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Vesayet
Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Sekreterlik

615.

Polis olarak idol aldığın birisi var mı?
Bu uğurda can verenler.

616.

Misyoner nedir?
Hıristiyanlığı yayma.

617.

Eski Türk ticaret yolları nelerdir?
Baharat ve ipek yolu.

618.

Medcezir nedir?
Ay ve güneşin kütle çekim kuvvetine bağlı olarak dünya üzerindeki deniz ve
okyanus suları üzerinde gelgit olayını yansıtmasıdır.

619.

Ege bölgesindeki akarsular nelerdir?
Gediz, Bakırçay, Büyük Menderes, Küçük Menderes.

620.

Hukuk kuralları değişir mi?
Hukuk kuralları vatandaşın ihtiyacına göre şekillenebilir aslını kaybetmese bile
yapılandırılabilir, değişiklikler yapılabilir.

621.

Küreselleşen yerelleşme nedir?
Küreselleşme Başka ülkelerden etkilenip yararlanılması, yerelleşme de kendi
ülkene uyarlama.

622.

İsmail Gaspıralı kimdir?
Kırım Tatarı fikir adamı, eğitimci ve yazar.

623.

Türkiye'nin NATO’daki yeri nedir?
Ortak bütçeye misyona katkı sağlar. Bu ilişkide füze kalkanı sağlandı.

624.

Avrupa Birliği’ne bağlı kurumlar nelerdir?
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa
Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Sayıştay’ı, Avrupa
Merkez Bankası.
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625.

Sera gazı hakkında bilgi veriniz.
Atmosferde bulunan ve en çok ısı tutma özelliğine sahip olan bileşiklerdir.

626.

Egoizm nedir?
Bireylerin daima kendi çıkarlarına göre iş yapmalarıdır.

627.

Yapay zekâ nedir?
İnsan kimi davranışlar gösteren, mantık yürütme, konuşma gibi yeteneğe sahip
yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür.

628.

Milli güvenlik nedir?
Devletin anayasal düzenini, milli varlığı, bütünlüğü, siyasi ve kültürel
etkinliklerini korumasıdır.

629.

Din vicdan ve düşünce özgürlüğü nedir?
Anayasada da teminat altına alınır. Herkes din, vicdan ve düşünce
özgürlüğüne sahiptir. Kimse düşüncesini açıklamaya zorlanamaz, kınanamaz,
suçlanamaz.

630.

Aydınlanma çağı nedir?
Avrupa’da Rönesans’tan sonra hakim olan bilimin, yenilenmenin etkili
olmasıdır.

631.

Uzaya atılan ilk füze nedir?
Sputnik adlı 1957 yılında Sovyet Rusya tarafından atılan füzedir.

632.

Şeyh Edebali kimdir?
Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey’in kayınbabası aynı zamanda Anadolu
Ahilerinin reisidir. Osmanlı Devleti fikir babasıdır.

633.

Hukuki olayı sona erdiren haller nelerdir?
Ölüm, iflas, sözleşmenin bitmesi, fesih, devir.

634.

Tacettin dergâhı nedir?
İstiklal Marşı’nın yazıldığı yerdir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarı vardır,
Ankara’dadır.

635.

Yasama yetkisinin devredilemezliği nedir?
Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM’ye aittir. Bu yetki devredilemez
kuvvetler ayrılığı ilkesine sonucudur.
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636.

1982 Anayasası nasıldır?
Katı ve serttir. Ayrıntılıdır, darbe ile olmuştur. Cumhurbaşkanı onayı şartı ilk
kez getirilmiştir.

637.

İrade nedir?
Kişinin herhangi bir eylemi gerçekleştirmek için bilgi ve deneyimlerine göre
bilinçli olarak aldığı karardır.

638.

’Tarih tekerrürden ibarettir’ sözüyle ne anlatılmaktadır?
Geçmişten ders almayanların gelecekteki aynı durumlardan başarıyla
çıkamayacağını işaret eder. Geçmiş geleceğin aynasıdır.

639.

Kurumsallaştırma nedir?
Bir kurumun, Bir kuruluşun veya bir işletmenin kişilere bağlı olmadan
faaliyetlerini sürdürebilmesi ve gelişmesini sağlayan bir yapıya ulaşması
işlemine denir.

640.

Sayıştay'ın görevleri nelerdir?
 Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük
Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
 Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına
ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu
zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
 Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
 Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

641.

Erozyon nedir?
Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgârlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle
aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesi olayına denir.

642.

MGK'nın amacı ve üyeleri nedir?
1982 anayasasıyla kuruldu. Milli güvenliğin nasıl olacağına kurul karar verir,
güvenlik uygulamalarının nasıl yürütüleceği nasıl siyasi yol izleyeceğini kurul
için yetkisi vardır.
Üyeleri:
 Cumhurbaşkanı
 Dışişleri Bakanı
 Cumhurbaşkanı Yardımcıları
 Genelkurmay Başkanı
 Adalet Bakanı
 Kara Kuvvetleri Komutanı
 Milli Savunma Bakanı
 Deniz Kuvvetleri Komutanı
 İçişleri Bakanı
 Hava Kuvvetleri Komutanı
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643.

Cumhurbaşkanının veto edemediği tek kanun nedir?
Bütçe ve kesin hesap kanunu.

644.

Ombudsman nedir?
Diğer adı kamu baş denetçisidir. Şikâyetleri ve birtakım teşebbüsleri de ele alıp
değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan
kişidir. Kamu baş denetçimiz Şeref Malkoç’tur.

645.

Hicri ve Miladi takvim arasındaki fark nedir?
Hicri takvim ay yılını, Miladi takvim Güneş yılını temel alır.
Hicri takvim Hz Muhammed’in Medine’ye hicret ettiği yılı başlangıç olarak
kabul eder, miladi takvim Hz İsa’nın doğumunu başlangıç olarak kabul eder.

646.

Avrupa Birliği'nin başkenti neresidir?
1993 yılında kurulan Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel'dir.

647.

Türkiye haricinde bildiğiniz birkaç ülkenin başkentini söyleyiniz.
İspanya-Madrid Fransa-Paris Avusturya-Viyana İrlanda-Dublin

648.

Çevre kirliliği açısından ne düşünüyorsunuz.
Çevre kirliliği, ekonomik, sosyal yönden ülkeyi zedeleyen bir durumdur.
Sosyal mi yattı bir yerde kısıtlayan Toprak veriminin azaltan göl ve akarsuların
kirlenmesine sebep olan insani faktördür.

649.

50 TL arkasında kimin resmi var?
Fatma Aliye Hanım, Ahmet Cevdet Paşa’nın kızıdır. Türk edebiyatının ilk
kadın romancısıdır.

650.

Kara kuvvetleri kuruluşu ne zamandır?
3 Mayıs 1920.

651.

Cumhurbaşkanlığı forsu nedir?
16 yıldız, 16 büyük Türk devletini ve ortadaki yıldız ise Türkiye
Cumhuriyeti’ni temsil eder.

652.

‘Varlık Barışı’ nedir?
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya
aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe
tasarruf edebilmesi, herhangi bir vergi ödememesidir.

653.

Anayasamızın ilk üç değiştirilemez maddesi nedir?
1) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
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2) Cumhuriyetin nitelikleri; demokratik, laik ve sosyal bir hukuktur.
3) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle Bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe,
bayrağı ay yıldızlı, milli marşı İstiklal Marşı ve başkenti Ankara’dır.
654.

Normlar hiyerarşisi nedir?
Diğer bir ifade ile hukuk düzeni piramidi. Piramidinin en üstünde anayasa
olmak üzere kanun, CBK, yönetmelik, genelgeler vardır.

655.

Anayasaya göre kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasını
açıklayınız.
Kişi hak ve özgürlükleri kanunu düzenlenmiştir. Demokrasiye uygun
durumlarda kısıtlanabilir. Savaş, OHAL...

656.

Çocuk haklarını koruyan 3 kurum söyleyiniz.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal hizmetler, Çocuk Esirgeme
Kurumu

657.

Seyit Onbaşı kimdir?
I Dünya Savaşı’nda 215 kiloluk mermiyi Çanakkale Savaşı’nda tek başına
kaldırarak savaşın seyrini değiştiren kahraman Türk askeridir.

658.

Verimlilik ve etkinlik nedir?
Verimlilik: Kaynakları en uygun biçimde kullanılarak üretilmektedir.
Etkinlik: Faaliyette bulunmak.

659.

Diplomasi nedir?
Uluslararası ilişkileri düzenleyen anlaşmalar bütünüdür.

660.

Bitcoin nedir?
Sanal paradır.

661.

Kapalı cezaevinde kimler kalır?
Bilerek, isteyerek veya bilmeden hukuk kurallarına uymayan kişiler kalır.

662.

Tasavvuf nedir?
Kalp temizliğini, güzel ahlakı ve ruh olgunluğunu konu alır.

663.

Yeni Çağ hakkında bilgi verir misiniz?
1450’de başlayıp sanayi devrimine kadar devam etmiştir. Tarih çağlarının
üçüncüsüdür.
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664.

Psikolojik baskı nedir?
Bir ya da birden fazla kişinin bireye uyguladığı sistemli bir yıldırma
politikasıdır.

665.

Küresel miras nedir?
Önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş, evrensel değerlere sahip olduğuna
inanılan eserlerdir.

666.

Milenyum Çağı nedir?
Bin yıla eşit zaman dilimi.

667.

Açık artırma nedir?
Taşınır veya taşınmaz malların en yüksek fiyat veren kişiye satılma yöntemi.

668.

Türkiye nüfus yoğunluğunun en fazla ve en yoğun olduğu yerler?
Türkiye'de en fazla nüfus yoğunluğu Marmara Bölgesinde en az yoğunluk ise
Doğu Anadolu bölgesidir.
Sırasıyla; İstanbul, Kocaeli ve İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan illerdir.
Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi,
kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tuncel’idir. (2019 Tüik)

669.

Psikolojik narsizm nedir?
Kişinin kendisini her şeyin üstünde görmesi. Aşırı bencillik.

670.

İntihar teşebbüsü nedir?
Kişinin kendini öldürmeye çalışmasıdır.

671.

Genetiğin insan üzerindeki etkisi nedir?
Doğrudan etkisi vardır.

672.

AGİT nedir?
Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’dır.

673.

E-Devlet nedir?
E-Devlet, E-Devlet Kapısı veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı
ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı
olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını
amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.

674.

Magna Karta nedir?
İngiltere kralının yetkilerini kısıtlayan ilk yazılı anlaşmadır.

675.

Çevre koruma kanunlarının yazılı olduğu kaynaklar nelerdir?
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Anayasada belirtilen kanunlardır.
676.

Marksist düşünce nedir?
Kapitalizme tepkilidir. Karl Max tarafından geliştirilmiş sınıfsız toplum
modelidir.

677.

İkame mal nedir?
Birbiri yerine kullanılan ürünlerdir.

678.

Kayyum nedir?
Bir mal ya da işin yönetilmesi için devlet tarafından atanan kişilerdir.

679.

MEB Başkanı kimdir?
Ziya Selçuk.
TSK kuruluşu ne zamandır?
3 Mayıs1920.

680.

681.

Kanuni Esasi nedir?
1876 yılında yayımlanan Osmanlı’nın ilk ve son anayasasıdır. 1924 yılına
kadar kullanılmıştır.

682.

Ültimatom nedir?
Bir devletin başka bir devlete itiraz hakkı tanımadan tanıdığı sürede istediğini
yaptırması.

683.

Sosyal sermaye hakkında bilgi veriniz.
Bir toplumun birlikte olmasından kaynaklanan ekonomik değer ile ilgilenir.

684.

Nefret ve ayrımcılıkla oluşan şiddet nedir?
Bir grup üzerinde nefret söylemi oluşturduktan sonra o gruba mensup kişiler
üzerinde uygulanan psikolojik şiddettir.

685.

Yeşilay’ın görevleri nelerdir?
Sigara, alkol, uyuşturucuya karşı hizmet veren kuruluş.

686.

Devinim nedir?
Hareket demektir.

687.

Mülteci nedir?
Savaş, baskı gibi durumlardan ötürü ülkesinden kaçıp başka bir ülkeye sığınma
talebinde bulunan ve kabul edilen kişilerdir.
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688.

Aşar vergisi nedir?
Osmanlı’da köylülerden ürettikleri ürünler için alınan %10 oranında vergi.

689.

Turizmin etkileri nelerdir?
 Ödemeler Dengesi: Turizmden elde edilen döviz geliri, turizm amacıyla
çıkan döviz gelirinden fazlaysa ödemeler dengesine olumlu etki
sağlamaktadır.
 Gelir: Turistlerin yapacağı harcamalar işletmelere, çalışanlara ve vergi
gelirlerinin artışı yönünde olumlu olacaktır. (Gümrük, vize...)
 İstihdam: Turizmdeki canlılık, ekonomik hareketlilik ne kadar çok olursa,
istihdam talebi ve yatırımlar o kadar yüksek olur.
 Diğer Sektörlere Etki: Çiftçilerin arazilerini ve çiftliklerini kiralaması da
tarım sektörüne yönelik bir başka etkidir. Sanayi sektöründe ise gıda,
içecek, giysi gibi tüketim mamulleri ve demir-çelik, sıhhi tesisat, cam,
seramik, deri gibi ara malları üreten işletmelere katkı sağlar. Bankacılık ve
sigortacılık, ulaştırma, rekreasyon ve spor merkezleri gibi sektörlere olan
etkileri ise hizmet sektörüne yönelik etkilerdir.
 Bölgelerarası Gelişme: Turistik kaynak değeri taşıyan yerlere yapılan
çeşitli yatırımlar ve turist harcamaları bölge ekonomilerine müspet katkı
sağlar. Tüm bunlar bölgeler arası dengesizliği giderici etki yaratır.

690.

Devlet bütçesi nedir?
Kamu gelir ve giderlerinin hükümet tarafından uygulanmasına izin veren
belgedir.

691.

Heiming manevrası nedir?
İlk yardım müdahalesidir. Boğaza kaçan bir cismin çıkarılmasında kullanılır.
Kişiyi arkadan öne doğru mide bölümünden kavrayarak boğazdaki cismin
çıkarılması sağlanır.

692.

İnterpol nedir?
Uluslararası polis teşkilatıdır.

693.

Örgüt içi iletişim nedir?
Bir kurum ya da kişiler arasında doğru koordinasyon ve bilgi akışını belirtiyor.

694.

Din istismarı nedir? Dini istismar eden 2 terör örgütü sayınız.
Dini istismar, kişiler üzerinde dini duygularını kullanarak aksi bir durumu
empoze etmektir. Fetö ve Hasan Sabah.

695.

Güçler ayrılığı nedir?
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Devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrı
olduğu devlet yönetim şeklidir.
696.

İsrail’in dini nedir?
İsrail'in resmi bir dini yok. 1992 mevzuatı ülkeyi Yahudi ve demokratik olarak
tanımladı. Bu durum devlet hukuku ile dini hukuk arasında bir çatışma yaratır.
Ancak bu Yahudi örneği dini, ırksal veya etnik / kültürel bir terim olarak
kullanılıyor. Vatandaşların çoğunluğu kendilerini Yahudi olarak adlandırıyor.
İsrail ülkesi, Filistinli ve Yahudi olmak üzere iki farklı milletten oluşur.

697.

Uyuşmazlık mahkemesi nedir?
Çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin bir
biçimde çözmeye yetkili olan yüksek mahkemedir.

698.

Feodalite nedir?
Feodalizm ya da derebeylik. Başta Orta Çağ olmak üzere tarihin birçok
evresinde rastlanan toplumsal siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir.

699.

Yavru vatan nedir?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

700.

Toprak çeşitleri nelerdir?
Alüvyal Topraklar: Bu topraklar suyun kuvvetinin taşıma ve biriktirme etkisi ile oluşmuş
topraklardır. Alüvyal toprak genelde akarsuyun denize döküldüğü noktalarda delta ovası
şeklini alarak yerleşir. Tarım alanları olarak kullanılması için çok elverişlidir.
Laterit Topraklar: Genel olarak Doğu Karadeniz kıyılarında görülen bu toprak çeşidi
tarım açısından verimsizdir bir topraktır.
Terra-Rossa Topraklar: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde karşımıza çıkabilecek olan
bu toprağa kırmızı toprak da denir. Bunun sebebi renginin kırmızıya benzemesidir. Toprak
rengindeki
kırmızılığı
içinde
bulunan
demir
oksitten
almaktadır.
Podzol Topraklar: Nemli ortamlarda ancak soğuk havalı bölgelerde görülen toprak
çeşididir. Çoğunlukla Batı Karadeniz bölgesinde görülür.
Kahverengi Orman Toprakları: Coğrafi şartlara göre belirlenmiş orman kuşağında yer
alan
bölgelerde
görülen
kahverengi
topraklar
oldukça
verimlidir.
Çernezyom: Erzurum-Kars gibi Doğu Anadolu illerinde görülen Çernezyom aslında içinde
barındırdığı humus oranı sebebiyle verimli bir topraktır fakat Doğu Anadolu’nun hava
şartları nedeniyle tarıma elverişli değildir. Çernezyom halk arasında kara toprak olarak
bilinir.
Kestane Renkli Bozkır Toprakları: Toprak türlerinin Türkiye’de yayılışı açısından en
fazla görülen toprak tipidir. Çünkü karasal iklim görülen yerlerde görülür. Türkiye’nin de
birçok bölgesi karasal iklim etkisi altındadır. Bu topraklarda genellikle tahıl tarımı yapılır.
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Diğer Toprak Çeşitleri: Halomorfik toprakların tuz oranları oldukça fazladır. Tuz Gölü ve
Konya civarında görülür. Kalsimorfik topraklarda kireç miktarı olması gerekenden fazladır.
Tuz Gölü ve Van Gölü çevresindeki topraklar buna örnek verilebilir. Hidromorfik topraklar
isminden de anlaşılacağı gibi su miktarı fazla olan topraklardır. Bataklık olan bölgelerde
sıkça rastlanır. Trakya civarında görülen taşlı ve kireçli topraklara ise vertisol-rentzina adı
verilir.

701.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde eski inanışların nasıl bir
etkisi olmuştur?
Türklerin ibadet şekilleri değişmiştir. İbadethaneler inşa edilmiş, böylelikle
yerleşik hayata geçiş başlamıştır. Yerleşik hayat ile birlikte tarım faaliyetleri
artmıştır. Yavaş yavaş şehirlere yerleşen insanlar arasında ticaret ve el sanatları
etkinlikleri başlamıştır.

702.

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekimi ve üretmiş
Tarım Bakanlığı’nın belirlediği yerlerde özel izinle yapılmaktadır?
a-Arpa
b-Buğday c-Haşhaş d-İncir
Haşhaş: Amaç dışı kullanımı engellemek için.

703.

'Meclis Soruşturması' nedir?
Meclis soruşturması, başkanlık sisteminde başkanın cezai sorumluluğuna yol
açabilecek bir yasama meclisi soruşturmasıdır.

704.

'İnsan Hakları' genel olarak ne ifade eder?
Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları dil,
din, ırk, cinsiyet, etnik köken ayrımı gözetmeksizin tüm insanların eşit
yararlanabileceği haklardır.
Kentsel dönüşümün amaçları nelerdir?

705.






Riskli yapıların tespit edilmesi
Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek
Kentteki sorunlu alanları ve bunları daha yaşanabilir sağlıklı hale getirmek
Ekonomik ömrünü tamamlamış binaların değişimi ile günümüz
standartlarına getirmek

706.

Ölen bir kişinin mallarının toplamına hukukta ne ad verilir?
Miras Tereke.

707.

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak üzere Ankara’da Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.
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708.

Türkiye'nin sınır kapıları nelerdir?
 Bulgaristan:
 dereköy (Kırklareli)
 hamzabeyli(Edirne)
 kapıkule (Edirne)
 Yunanistan: uzunköprü(Edirne), ipsala(Edirne) ve pazarkule (Edirne)
 Suriye:
 Yayladağı (Hatay)
 Akçakale (Şanlıurfa)
 cilvegözü (Hatay)
 ceylanpınar(Şanlıurfa)
 ıslahiye (Hatay)
 mürşitpınar (Şanlıurfa)
 çobanbey(Kilis)
 şenyurt(Mardin)
 karkamış (Gaziantep)
 girmeli (Mardin)
 öncüpınar (Kilis)
 cizre(Şırnak)
 Azerbaycan: Dilucu (Iğdır)
 İran: kapıköy (Van), gürbulak (Ağrı), Esendere(Hakkâri)
 Ermenistan: akkaya(Kars), alican(Iğdır)
 Gürcistan: türközü(Ardahan), sarp(Artvin)
 Irak: habur(Şırnak)

709.

Türkiye'nin komşu ülkeleri ve başkentleri?
 Gürcistan(Tiflis)
 Irak(Bağdat)
 Ermenistan(Erivan)
 Suriye(Şam)
 Azerbaycan(Bakü)
 Yunanistan(Atina)
 Nahcivan(Bakü)
 Bulgaristan(Sofya)
 İran(tahran)
 En uzun sınırımız 877 km Suriye’dir.
 En kısa sınırımız 18 km Azerbaycan Nahcivan’dır.

710.

Sivas ilinde yetiştirilen ve dünyaca ün kazanmış köpek cinsi nedir?
Kangal

711.

'Yüksek Mahkemeler' hangileridir?
Yüksek Mahkemeler
Uyuşmazlık mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay



2017 Anayasa Değişikliği ile Kaldırılan Yüksek Mahkemeler
Askeri Yüksek İdari Mahkemesi
Askeri Yargıtay
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712.

Hukuk dilinde; Mahkemede tanık veya sanıkların olayla ilgili yaptıkları
sözlü açıklamalara ne ad verilir?
İfade

713.

'Hukukta iyi niyet' kavramını açıklayınız?
Bir hakkın kazanılması veya bir hukuki sonucun doğmasına engel olan
durumları bilmeme veya bilebilecek durumda olmama

714.

Aşağıdaki Şehirlerin hangisinde sanayi daha çok gelişmiştir?
a-Konya
b-İzmit
c-Erzurum
d-Sivas
cevap b-İzmit

715.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bomba patladı. En az 30 kişi hayatını
kaybetti ve çok sayıda yaralı var.
Yukarıda yazılı olan bu olay gerçekte yaşanmış mıdır?
Evet yaşanmıştır.

716.

Kültürel Şok' nedir?
Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin
yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumu

717.

Atmosferin en alt tabakasına ne ad verilir?
Troposfer

718.

Anklav ve Eksklav nedir?
Siyasi coğrafyada, tamamen başka bir ülkenin sınırları dâhilinde yer alan
yabancı toprak parçasına anklav toprak denilmektedir. Eksklav ise, siyasi
olarak bağlı olduğu ülkeye coğrafi açıdan bağlı olmayan, bu böl e ile arasında
başka bir yabancı ülke/ülkeler bulunan toprak par ası olarak tanımlanmaktadır

719.

Türkiye’de yer alan adli kolluk kuvvetleri nelerdir?
Adli kolluk yönetmeliğinin 4. maddesinde adrese, Türkiye'de Emniyet Genel
Müdürlüğü ne
bağlı
Polis
Merkezi
Amirlikleri, Jandarma
Genel
Komutanlığına bağlı
jandarma
karakolları, Sahil
Güvenlik
Komutanlığına bağlı sahil karakolları ve yüzer karakolları olan bot teşkilatları
ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdür bağlı gümrük sakalı kaçakçılık ve
istihbarat müdürlükleri ile bölge ve bölüm amirliklerinde görevlendirilen
personel adli kolluk görevini öncelikli olarak Cumhuriyet Savcısına bağlı
olarak yürütürler.
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720.

Türkiye’de yer alan idari kolluk kuvvetleri nelerdir?
Diğer adıyla önleyici kolluk görevini; Türkiye'de Emniyet ve Asayişi sağlamak
amacıyla görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı yerine getirir.

721.

NATO ya üye olup ordusu olmayan tek ülke hangisidir?
İzlanda

722.

Polis teşkilatının temellerini atan padişah kimdir?
Sultan Abdülmecid

723.

Terekeme kavramını açıklayınız.
Terekemeler-Karapapak Türkleri: Terekemelerinde Karapapaklarında kökeni
Oğuz Türklerine dayanıp Oğuzların Üçoklar kolunun Dağhan, onunda Eymür
dalına mensup bir Türk ırkıdır. Oğuz soylu Eğmür boylu Türk topluluğudur.
Terekeme, Arapça Terakime(Türkler) kelimesinin, Türkler tarafından söyleniş
biçimidir. Türkler demektir. Ebülgazi Bahadır Han'ın El şecere-i
Terakime(Türklerin şeceresi) kitabında yeterli bilgiler vardır.

724.

Kâğıt ve madeni parayı hangi kurumlar basar?
Kâğıt parayı Merkez Bankası, madeni parayı Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğü basar.

725.

İnovasyon nedir?
Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde
yenilenmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir.
İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla
ilgilidir.

726.

Mimar Sinan kimdir?
Mimar Sinan 29 Mayıs 1489 tarihinde Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu. 22
yaşında orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı'na alındı. Burada
dülgerliği(yapıların kaba ağaç ve tahta kısmını yapma işi) öğrenen Sinan, yapı işlerinde
görev almış ve çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatını da elde
etmiştir. İstanbul’da vefat etmiş, türbesi Süleymaniye Külliyesindeki Haliç
Duvarı’nın önündedir.
 Ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camii
 Çıraklık eseri Şehzadebaşı Camii
 Kalfalık eserim Süleymaniye Camii
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727.

Erdem nedir?
Ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik,
yiğitlik, bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük gibi niteliklerin
ortak adı.

728.

Kanarya adaları bayrağındaki hayvan nedir?
Köpek

729.

Türkçenin resmi dil olduğu en az 4 ülke sayınız.
Türkiye
Kuzey Kıbrıs
Kıbrıs Cumhuriyeti
Kosova (bölgesel)
Makedonya (bölgesel)
Romanya(bölgesel)
Irak (bölgesel)

730.

İstiklal Marşı'nın Bestecisi kimdir?
Osman Zeki Üngör

731.

İstanbul ilimizde bulunan asma köprülerin adları nelerdir?
 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
 Yavuz Sultan Selim Köprüsü
 Osman Gazi Köprüsü

732.

Sosyolojiye dayanarak cemiyeti açıklayın.
Sosyal münasebetler esasına dayanan karşılıklı yardım ve otoritenin gerekli
olduğu, muamele ve usuller sistemi olup, bir teşkilat ağı içinde gruplaşmaya
yol açan, insan davranışını hem kontrol eden, hem de hürriyete kavuşturan bir
sistemdir

733.

İç turizmi canlandırmak için neler yapılmalıdır?
 İç pazarda; ürün çeşitliliği, bölgeler arası farklılıklar ve potansiyeller
dikkate alınarak büyüme stratejileri oluşturulmalı.
 Mevsimsellik sorununun çözülmesi gerekli.
 Tanıtım ve destek kampanyaları artırılmalı.
 Yöresel fuarların sayısı artmalı.
 Çağrı merkezleri ile ortaya çıkan sorunlara mutlaka çözüm bulunmalı.
 Yetişmiş/kalifiye çalışan sorununa yönelik eğitim düzenlemeleri yapılmalı.
 Kışın özellikle bisiklet gibi spor turizmi ürünlerinin daha da geliştirilmesi
ve buna paralel kış turizmi yatırımlarının gelişmesi lazım.
 İç pazar AR&GE çalışmaları desteklenmeli.
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 Tüketicilerin israfa varan davranışlarının önlenmesi için kamu spotları ile
yerli konuklara bu kültür verilmeli.
 İç pazar kontenjanları artırılmalı, konaklama sektörü bu konuda düzenleme
yapmalı.
 İç pazarda hizmet standardının da iyileştirilmesi gerekli.
734.

İş hayatında koordinasyon nedir?
Koordinasyona takım çalışması da eklenince başarı gelir. Koordinasyonun
anlamı şirkette veya kurumda ki çalışanların gücünü birleştirmektir. Güçler
birleşince zamanı da entegresini sağlayarak çalışmak başarının sırrı denilebilir.

735.

Hukuki olay nedir?
Kanun koyucunun kişi iradesi sonucu olup olmadığına bakmaksızın hüküm ve
netice bağladığı olaylar geniş anlamda hukuki olaydır. Dar anlamda hukuki
olay, kişi iradesi sonucu olan ve hukuk düzeni tarafından kendisine hukuki
sonuç bağlanan olaylardır. Bunlara hukuki fiil denir.
Örneğin, insanın doğumu hukuki bir olaydır. Medeni Kanunun 28. maddesi,
“kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar” diyerek doğuma
bir hukuki sonuç (kişilik) bağlamıştır. Hukuken “kişi” olmak ise hak sahibi
olmak ve borç altına girebilmek demektir.

736.

Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?
 Siyasi partilerin kapatılma davalarına bakar.
 Siyasi partilerin mali denetimini yapar.
 Milletvekilliğinin düşürülmesi ve dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin
iptal istemlerini karara bağlar.
 Bireysel başvuruları karara bağlar.
 Anayasada belirtilen kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
 Anayasa değişikliklerini sadece şeklen Kanunları, hem şeklen hem esasen

737.

Akdeniz ikliminin özellikleri nelerdir?
1. Yıllık ortalama sıcaklık 15 - 18°e civarındadır.
2. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25°e'yi geçer.
3. Ocak ayı ortalama sıcaklığı, güneyde 100e, Ege kıyılarında 7 - 8°e
civarındadır.
4. Yazın güneyden gelen çöl ikliminin etkisinde kaldığından, yağış oluşmaz.
5. Yağışların yaklaşık yarısı kışın, cephesel etkiye bağlı olarak Kasım - Nisan
ayları arasında düşmektedir. (1000 mm)
6. Kıyıya paralel uzanan dağlar, nemli havanın kışın kıyıda yığılmasına yol
açarak, kış yağışlarının uzun sürmesine neden olur.
7.
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738.

Türkiye’nin coğrafi konumunun tarım ve hayvancılığa etkisi nedir?
Türkiye tarım ve hayvancılık açısından Dünya üzerinde en verimli ve en uygun
topraklara sahiptir. Yüksek yaylarda beslenen hayvanlar kaliteli et üreterek
tüketicinin önüne gelir. Tarım ve hayvancılığın yapılabilmesi için coğrafi
konumun ekvatorda yakın olması gerekir. Ekvatora yakınlıktan kasıt tam
kuzeyde ve tam güneyde olmamasıdır. Rusya'da da tarım ve hayvancılık vardır
fakat bizdeki gibi gelişmiş ve çeşitlendirilmiş olmayıp kuzeyinde bulunan
kutup bölgesinde tarım ve hayvancılık yapılamamaktadır. Dört mevsimin
yaşandığı ülkemizde her türlü meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Meyve sebze
Karadeniz ve doğu Anadolu gibi yüksek ve yağışlı bölgelerde diğer bölgelere
bakarak daha az yetiştirilir. Nedeni ise ürün yetiştirilmesine elverişli
olmamasıdır. Hayvancılık ta ise böyle bir sınır yoktur. Hayvancılık yüksek ve
soğuk bölgelerde de yapılabilir. Ülkemizde geniş ovaların varlığı tarımı
elverişli hale getirir. Bu tarım ve hayvancılığın yapılabilmesi için en etkin
sebeptir ancak coğrafi konum da tarım ve hayvancılığı etkileyen sebepler
arasındadır.

739.

Ohal ve sıkıyönetim arasındaki farklar nelerdir?
Ohal: Ülkelerde doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar, kamu düzeninin ciddi
bozulması, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması ve ağır ekonomik
kriz gibi durumların oluşmasıyla bu sorunların düzeltilmesi için ilan edilen ve
uygulanacak, hükümleri belirleyen kararlar bütünüdür.
Sıkıyönetim: Savaş durumu, ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda, yurtta
güvenliğin sağlanması, korunması için, ordunun yardımıyla sağlanan ve
özgürlükleri geçici olarak kısıtlayan yönetim

740.

Terör örgütlerinin amaçları nelerdir?
Terörizmin temel amacı, bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat
çekilmesidir. Bu “dikkat çekme” şiddet eylemleri neticesinde toplumda
oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlanmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının sağladığı imkânlardan da yararlanan terörizm,
yarattığı korku ve dehşet ile bir bakıma topluma; “Benden yana mısın, değil
misin?”, “benden değilsen düşmanımsın”, “düşmanımsan hedefimsin”, “senin
yaşama hakkın yoktur.” şeklinde belirtilebilecek “taraf olma” çağrısında
bulunmaktadır. Terörizm, bu dramatik çağrılar ile insanlara tarafsız olma
hakkını yasaklamakta, onların zihinsel ve duygusal masumiyetini yok etmekte,
şiddet ortamına çekmekte ve toplumun şiddet yoluyla siyasallaşmasına,
kutuplaşmasına yol açmaktadır

741.

Kan bağışının önemi nedir?
Kan, gönüllü vericilerin bağışı ile elde edilmesi nedeni ile kaynağı sınırlı olan
ve değerli bir tedavi aracıdır. Yılda birkaç kez yapılacak olan kan bağışı birçok
insana yaşam umudu olabilir. Her gün çeşitli kazalar, yaralanmalar ve
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ameliyatlar gerçekleşmektedir. Ayrıca lösemi ve kanser hastaları ile düzenli
kan verilmesi gereken Akdeniz anemisi gibi hastalar da kan ürünlerine ihtiyaç
duyarlar. Bu noktada, kan ihtiyacı hayati önem taşır.
742.

Gelir dağılımındaki düzensizlik nedir?
Gelir dağılımındaki düzensizlik halkın refah seviyesini düşürmekte ve dar
gelirli vatandaşın gelirini daha da darlaştırmaktadır. Düzensizliğin nedenleri
birçok farklı etkene dayanır. Bunlardan biri kalifiye olan ve kalifiye olmayan
işçilerin ücret seviyelerindeki farkın açılmasıdır. Ülkeler ekonomik
politikalarını belirlerken her vatandaşın çıkarına olan politikaları göz önünde
bulundurması gerekir. Gelir dağılımı mutlaka adaletli olmalıdır. Kişi başına
düşen milli gelirin artması sadece zenginlerin gelirlerinin artması şeklinde
gerçekleşirse gerçek anlamda milli gelir artmış olmaz. Sayısal veriler yükselişi
gösterir ancak bu sayısal verilerin kimin cebine göre hesaplandığı da
önemlidir. Zengin biri daha da zenginleşiyorsa milli gelir artmış demektir evet
sayısal anlamda doğrudur ancak bu sayısal veri halkın dar ve az gelirli kişilerin
cebinde nasıldır buna bakmak gerekir. Eşitsiz dağılım adaletten yoksun bir
dağılım var ise halkında mutlu olması beklenemez.

743.

Toplumsal sınıflandırma nedir?
Toplumsal sınıflandırma toplumu belli sınıra ayıran bir sistemdir. Ekonomik
özellikleri, yaşam biçimleri ve kültürel konumları birbirine benzeyen
insanların oluşturduğu kategorilerdir.

744.

Nükleer enerji hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha
küçük atomlara bölünmesi (fisyon) veya hafif radyoaktif atomların
birleşerek daha ağır atomları oluşturması (füzyon) sonucu çok büyük bir
miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjiye nükleer enerji denir. Nükleer
reaktörlerde fisyon reaksiyonu ile edilen enerji elektriğe çevrilir. Güneşteki
reaksiyonlar ise füzyon reaksiyonudur. Bu reaksiyonun yarattığı sıcaklık
fisyon reaksiyonundakinden çok daha fazladır (birkaç milyon derece
santigrat). Bu yüzden bu sıcaklığı kontrol edebilecek bir füzyon reaktörü
henüz kurulamamıştır.
 Nükleer enerjinin kullanım alanlarının başında sağlık sektörü gelmektedir.
Birçok hastalık için tanı koyma sırasında yardımcı olmaktadır. Ayrıca
tedavi yöntemlerinde de nükleer enerjiden faydalanılmaktadır.
 Bunun dışında tarım alanında sağlıklı gıdaların üretiminde nükleer enerjinin
payı oldukça büyüktür. Yiyeceklerin içindeki zararlı maddelerin
arındırılması bu enerji kaynağı ile yapılmaktadır. Tarım ürünleri için zararlı
olan böceklerin temizlenmesi konusunda da radyasyon sayesinde hiçbir
gıda zarar görmeden işlem yapılmaktadır. Ekstra ilaçlama yöntemlerini de
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devre dışı bırakmakta yardımcı olan nükleer enerjinin bu ve benzeri birçok
kullanım alanı mevcuttur.
745.

İş güvenliği nedir?
İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa
zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel
çalışmalardır.

746.

Deyim ve atasözü arasındaki fark ve benzerlikler nelerdir?
Deyim ile Atasözü arasındaki farklar
1. Atasözleri genelde cümle şeklindedir ama deyimler genellikle fiille birlikte
mastar oluşturur.
2. Deyimler bir durum bildirirken atasözleri durum bildirmez.
3. Atasözlerinde nasihat varken deyimde nasihat yoktur.
4. Atasözlerinin ifade ettikleri anlamlar gerçekken deyimler mecaz anlam
içerir.
5. Deyimlerde verilmek istenen mesaj örtülü verilirken atasözlerinde bu durum
böyle değildir.
6. Atasözleri genellikle bir işin nasıl yapılacağı hakkında fikir verirken
deyimlerde bu durum böyle değildir.
Deyim ile Atasözü arasındaki benzerlikler
1. Her ikisi de halkın ortak ürünüdür.
2. Her ikisinin de söyleyeni belli değildir.
3. Her ikisi de uzun tecrübeler sonucu oluşmuştur.
4. İkisinde de kelimelerin yeri asla değiştirilemez.

747.

Nasıl bağkurlu olunur?
Bu şekilde emekli olmak için yapılması gereken işlem, kişinin 8 Eylül 1999
tarihinden önce isteğe bağlı BAĞ-KUR emeklilik başvurusu yapmış olmasıdır.
Kişi, en az 10 yıl içerisinde 3600 günlük emeklilik primi yatırmış olmalıdır.
Ancak bu süre daha da uzayabilir. Kişi, 15 yılda da 3600 prim gününe ulaşmış
olabilir.

748.

Üniversitede hangi yurtlarda kaldın?
Devlet/ Özel yurdunda kaldım efendim.

749.

Mit tırları hakkında ne biliyorsun?
MİT TIR'ları skandalı, 1 Ocak 2014'te Hatay 'ın Kırıkhan ilçesi 19 Ocak
2014'te ettik Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı 'na ait
olduğu belirlenen ettik içinde Suriye ' ye gitmek üzere askeri mühimmat
bulunan tırların durdurulması olayıdır. Silahların MİT Tarafından Suriye'de
faaliyete gösteren silahlı kaçak cihatçı İslamcı örgütlere yollandığı
düşünülmektedir.
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Polis raporuna göre, durdurulan tırlarda; tıbbi ilaçların altına gizlenmiş 1.000
havan topu, 1.000 havan topu mermisi, 50.000 makineli tüfek mermisi ve
30.000 ağır makineli tüfek mermisi bulunmaktaydı.
750.

Bizim yerimizde olsan kendine ne sorarsın?
Efendim bu göreve uygun, vatanını ve milletini seven insanları seçecek sorular
sorardım. Sizler yetkin insanlarsınız. Görevi ehline vereceğinize inancım
sonsuz.

751.

Anne babanın mesleği nedir?
Örneğin: Annem ev hanımı, babam işinde/emekli/çiftçi/serbest olarak çalışıyor
efendim.

752.

Biyolojik delil nedir?
Biyolojik deliler; canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü
delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelemesinde temel amaç;
DNA ya ulaşmaktır.

753.

Diğer adaylar varken neden seni tercih edelim?
Efendim bu meslek için kendimi hazır ve donanımlı hissediyorum. Diğer
arkadaşlarım hakkında bilgi sahibi değilim, yorum yapmakta haddim değil. Siz
yetkin kişiler olarak bu mesleğe en uygun kişileri seçeceksiniz efendim.

754.

Dijital delil nedir?
Dijital delil, bilişim sistemlerinin veya veri kaydetme özelliğine sahip
elektronik cihazların içerisinde yer alan ve suçun aydınlatılmasında önemli rol
oynayacak verilere verilen genel isimdir.

755.

Federal ve üniter devlet nedir?
 Federal devletler eyaletlerden yönetilir. Dış yönetimde merkezi hükümete
bağlı olan federal devletler üniter sistemden oldukça farklı bir yönetim
sistemine sahiptir.
 Tekil yönetim sisteminin bulunduğu Üniter devletlerde hukuk, yasama
yürütme ve yetki paylaşımları genel bir meclisten idare edilirken, Federal
devletlerde ise bu sistem yerini ayrı hukuk kurallarına bırakmaktadır.
Yasama yürütme ve yargı organlarının her bir eyalette farklı olarak işlediği
sistem ana mantıkta merkezi yönetim ile bağlı bulunan yönetim şeklinde
işlemektedir.

756.

Referandum nedir?
Siyasi iktidar tarafından alınan bir kararın yöneticiler tarafından kabul edilip
edilmediğini belirlemek için yapılan halk oylamasıdır. Yani halkın yönetime
doğrudan katılma biçimidir.
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757.

Bilim insanında olması gereken özellikler nelerdir?
 Meraklı ve iyi bir gözlemcidir.
 Kararlıdır.
 Akılcıdır.
 Şüphecidir.
 Çalışmalarını sonuca ulaşıncaya kadar sürdürür.
 Tarafsızdır.
 Otoriteye bağlı değildir.
 Gözlem ve deneylerinde uygun yöntemi belirleyebilme, elindeki yöntem ve
materyali en iyi şekilde kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

758.

Polis köpeklerinin teşkilata faydası nedir?
Narkotikten patlayıcı ve mühimmat aramaya, kayıp insan bulma gibi her türlü
operasyonda polise yardımcı olan köpekler, Emniyet Genel Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki
merkezde branşa göre eğitiliyor.

759.

Özgüven nedir?
Kendine güven, kendini tanıma, kendine inanma ve öz saygı

760.

Emniyet Genel Müdürümüz kimdir?
Mehmet AKTAŞ

761.

İnternetten alışveriş yapar mısın?
Evet/Hayır efendim.

762.

En son hangi kitabı okudun?
Kitap ismi, kitap cinsi ve konusu ile kısaca anlatılır.

763.

Aile içi şiddet nedir?
Aile İçi Şiddet, bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babasına, kardeşlerine
ve/veya yakın akrabalarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır.

764.

Polislik ile koordinasyon hakkında ne diyebilirsin?
Koordinasyon Şube Müdürlüğü;
 Güvenlik hizmetleri profilinde değişen ve gelişen şartlar gereği, il geneli
polis sorumluluk alanında meydana gelen veya gelmesi muhtemel afet ve
acil durumlarla, ortaya çıkabilecek kriz hallerini güvenlik hizmetleri
yönüyle etkin bir şekilde yönetmek,
 Alınan bilgilere ve istatistiklere göre aylık, yıllık analizler yapmak ve
analizlere ilişkin raporları yetkili ve görevli makamlara göndermek,
 Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen TEM, KOM, Güvenlik,
Asayiş, Narkotik, Siber Suçlar, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
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olayları, polisin operasyonel faaliyetleri, ölümlü ve yaralamalı trafik
kazaları ile genel yaşamı etkileyen doğal afetlere ilişkin bilgileri en hızlı
şekilde teşkilat içi ve dışı birimlere / makamlara aktarmak
gibi görevlerini yerine getirir.
765.

Suçun maddi unsurları nelerdir?
 hareket
 sonuç
 nedensellik
 fail
 mağdur
 konu

766.

Sosyal medya hakkında fikirlerin nelerdir?
Zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın
esas olduğu bir insanî iletişim şeklidir. Sosyal medya platformlarında
insanlarla buluşur ve iletişimde bulunursunuz. İnsanlara yardım eder, yardım
alır, sorularına cevap verir ve kendi sorularınızı sorarsınız. Bu bakımdan sosyal
medya resmî olmayan eğitim yollarından da bir tanesidir.

767.

Suçun unsurları nelerdir?
 Tipiklik
 Maddi unsurlar(hareket, sonuç, nedensellik, fail, mağdur, konu)
 Manevi unsurlar
 Hukuka aykırılık

768.

Stres ve polislik mesleği hakkında neler söyleyebilirsin?
Polis stres ile neredeyse aynı anlamı taşıyacak kadar iç içe olan bir meslektir.
Polislerle ilgili yapılan çalışmalarda en çok strese bağlı hastalıklar teşhis
edilmiştir. Çalışma şartları, uğraştığı kişiler, suçlular, kendini ifade edememe
gibi konular polisi yıpratan etkenlerden bazılarıdır. Polislerin üstünde baskı
var. Polisin üniforması halkın içinde ona bir sorumluluk yüklüyor. Asker tam
izoledir. Ancak polis yarı izoledir. Hem resmidir, hem de vatandaşla iç içedir.
Üniforma polise aynı zamanda farkında olmadan güç vermektedir. Polis buna
bağlı olarak agresif davranışlar sergileyebilir. Alttan almayı zayıflık olarak
düşünebilir. Polislikte alt üst ilişkileri de strese neden olmaktadır. Polislik
negatif olaylarla karşılaşan bir meslek grubudur.

769.

İlk defa Nobel Edebiyat ödülü alan Türk yazar kimdir?
Orhan Pamuk
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770.

Polis teşkilatının amacı nedir?
Polis teşkilatının amacı yurt içinde huzur ve nizamın temini, vatandaşların can,
mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik
davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi
şeklinde sıralanabilir.

771.

Batı devletlerinde Müslümanlara olan düşmanlık hakkında
ne düşünüyorsun?
Hristiyan dünyası İslam’ı en başından itibaren teolojik/dini bir meydan okuma
ve rakip olarak algılamış, bu teolojik meydan okumayı kısa sürede siyasi tehdit
algısı izlemiştir. İslamofobinin altında yatan bir başka etmen de kültürel
farklılıklardır.
Avrupalı devletlerin, işgücüne gereksinimlerinin artması ve bu ihtiyacı ucuz iş
gücüyle karşılamak için de dünyanın çeşitli ülkelerinden vasıfsız işçi alımları
yapmaları etkili olmuştur. Kuzey Afrika ve Türkiye gibi ülkelerden de çok
sayıda Müslüman, Avrupa’ya göçmen olarak yerleşmiştir ki, Müslümanlar şu
an Avrupa Birliği’nin ikinci en büyük dini grubu durumundadırlar.

 Not: Bu gibi yorumsal sorularda soruda istenilen bilginin savaşsal ve dinsel tarih süreci
araştırılmalı ve yorum gücü ile ifade edilmelidir.

772.

İlk defa devletin resmi dili olarak Türkçeyi seçen devlet adamı kimdir?
Konya çevresinde kurulan Karamanoğulları Beyliği hükümdarı l. Mehmet Bey
ilk defa Türkçeyi Türkiye'nin Tek Resmî Lisanı Olarak İlân etmiştir.

773.

Siyasi parti nedir?
Siyasal Parti, devlet iktidarına gelmek amacıyla kurulan örgütlenmedir.
Partileri diğer bütün örgütlenmelerden ayıran nitelik budur.
Partiler, programlarıyla iktidarı kazandıktan sonra yapacağı işleri belirlerler ve
ülke siyasetine yön verirler.

774.

Mesnevi hakkında bilgileriniz nelerdir?
Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı
beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan şiir biçimidir.
Mesnevi her ne kadar klasik doğu şiirinin bir türü ise de, "Mesnevi" denildiği
zaman akla "Mevlana’nın Mesnevi’si" gelmektedir.

775.

İbrahim Müteferrika’nın bastığı ilk eserin adı nedir?
Osmanlı'ya ilk matbaayı getiren İbrahim Müteferrika'nın matbaasında basılan
Vankulu Lügatı'dır.

776.

Kültür boşluğu ne demektir?
Maddi kültürün manevi kültürden daha hızlı ilerlemesine kültür boşluğu denir.
Örneğin endüstrinin çok hızlı ilerleyip eğitimdeki gelişmelerin aynı hıza
www.ankaraparkur.com

Ankara Parkur

ankarapomemparkur

HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ..

226

yetişememesi. Alkolizm, uyuşturucu kullanımı, cinayetler ve intiharları arttıran
etkenlerden biri kültür boşluğudur.
Maddi kültürdeki (bilim ve teknoloji) değişmelerin manevi kültürdeki (ahlak
ve değerler) değişmelerin önüne geçmesidir.
777.

Seçimlerin geri bırakılmasının şartı nedir?
78. Madde. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse,
Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar
verebilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden
otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.

778.

Dede Korkut kimdir? Kısaca bilgi veriniz.
Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip
kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen,
kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’ in en eski
destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikâyelerin anlatıcısı ozandır.

779.

Norm ne demektir?
Norm hukuk, tarih, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji ve bu disiplinlerin
türevi niteliğinde olan alt disiplinlerde kullanılan “çok anlamlı bir kavramdır.
Norm, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre norm kelimesi anlamı şu şekildedir:
 Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması
gereken kural, düzgü
 Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü

780.

Sosyal sözleşme nedir?
Toplumsal sözleşme veya sosyal sözleşme; bireylerin karşılıklı uzlaşma, bazı
kurallara uymak üzerinde anlaşma ve birbirlerini şiddet, sahtekârlık veya
dikkatsizlikten korumak için birleştirdiğini varsayan bir kavramdır.

781.

UNICEF nedir amacını açıklayınız.
UNICEF, Türkçe açılımı ile Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, Birleşmiş
Milletler (UN) bünyesinde yapılanmış bir alt uzmanlık örgütlenmesidir.
UNICEF, dünyada çocuk haklarını savunmayı amaçlayan bu doğrultuda
hükumetler ile çalışmalar yapan bir organizasyondur.

782.

Stresle başa çıkabilmenin yolları nelerdir?
 Spor yapılmalı, beslenmeye dikkat edilmeli, çok fazla kafein ve alkol
tüketiminden uzak durulmalıdır.
 Mükemmeliyetçilik huyundan vazgeçilmelidir.
 Stres karşısında mizah kullanılmalı yani sorunlar karşısında gülüp
geçilebilmelidir.
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 Kişi kendi kendini deşarj ettiği bir zaman dilimi ayarlayıp, hobi
edinebilir.
783.

Kanunsuz suç, suç mudur?
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereği, hiç kimse kanunun açıkça suç
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; hiç kimse bir fiil için kanunda
gösterilen ceza dışında bir ceza ile veya kanunda gösterilen cezadan daha ağır
bir ceza ile cezalandırılamaz.

784.

Tüzük nedir?
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı
hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü.

785.

Radikal nedir?
Kesin, kökten, köktenci.

786.

Teşkilat-ı Esasiye ‘yi açıklayınız?
Teşkilat-ı Esasiye 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen, 23 ve bir ayrık olmak
üzere toplamda 24 maddeden oluşan, anayasa niteliğinde yazılı bir belgedir.
Teşkilat-ı Esasiye, Osmanlı'nın ardından kurulan yeni Türk Devleti'nin ilk
yazılı anayasasıdır.

787.

Anayasanın 2. maddesini yorumlayınız?
Anayasanın 2. maddesinde; “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.” hükmü düzenlenmiştir.
Buradaki Atatürk milliyetçiliğinden kastedilen;
Atatürk milliyetçiliği, 1924 Anayasası’nın 88. maddesinde ve Atatürk
ilkelerinde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını
dil, kültür ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran milliyetperverlik
anlayışıdır. Atatürk’ü sevmek ya da Türk olmanın üstünlüğünü savunmak gibi
bir şey değildir Atatürk milliyetçiliği. Farklı uluslardan oluşan bir toplumun
ortak bir kültürle bir çatı altında toplanması ve tarihte var olabilmesi için
birbirine kenetlenmesi birbirine sahip çıkması ve kardeşçe yaşaması demektir.

788.

Kamu güvenliği nedir?
Halkı can ve malının korunması için devletçe sağlanan güvenlik.

789.

Ormanları korumanın gelecek nesillere faydaları nelerdir?
Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su şebekesi gibidirler. Kar ve
yağmur biçimindeki yağışı ağaçlar; yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile
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tutarak, sellerin, taşkınların olmasını önler. .Ormanlar barajların ekonomik
ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke ekonomisine katkıda bulunur.
790.

Hedeflerini seçerken kültüre göre nasıl uyum içinde seçersin?
Coğrafya ve kültürü kişinin kaderidir. Burada kişi coğrafyaya uygun hedefleri
seçerken kişinin hedefleri ile ilgili ortaya çıkaracağı sonuç önemlidir.

791.

İstihbaratı anlamak için önce devleti anlamak lazım sözünü açıklayınız?
Devletin hatta otoritenin olduğu her yerde bir istihbarattan, gizli servisten
bahsedilir ve böyle olması da doğaldır. Devlet yâda otorite gücünü devam
ettirebilmek ve irade devrinde bulunan insanların güvenliğini sağlamak için bu
tür yapılanmalara mecburdur.

792.

Ses gürültüsü yapıp çevreyi rahatsız eden insanlar için hukuki
yaptırım gerekir mi?
Gürültüye neden olma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerin yer
aldığı ikinci kitabının “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının, ikinci
bölümünde “Çevreye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. TCK’nın
183. maddesine göre; “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı
olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde
gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
ile cezalandırılır”. Böylece insan sağlığını tehdit eden gürültüye neden olma
eylemi suç olarak düzenlenmek suretiyle insanın sağlıklı bir çevrede yaşama
hakkı güvence altına alınmıştır.

793.

Temel hak ve özgürlükler nelerdir?





794.

Yaşama Hakkı
Sağlık Hakkı
Eğitim Hakkı
Düşünce Özgürlüğü

 İnanç Özgürlüğü
 İbadet Hakkı
 Özel Yaşam Gizliliği Hakkı
 Ekonomik Haklar

Hayatın mucizesini yaşamın gerçekleriyle anlat?
Mucizenin kelime anlamı, akıl yoluyla açıklanamayan, bu yüzden de Tanrısal
bir güç tarafından yaratıldığına inanılan doğaüstü olay şeklindedir.
Hayatta hepimiz mucize hikâyeleri dinlemişizdir. Zor durumdayken, yardıma
ihtiyacımız olduğunda ya da umutsuzluğa düştüğümüzde ‘bir mucize olsun’
diye dua ederiz.
30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremin enkazından saatler sonra
çıkartılan Elif ve Ayda isimli kız çocuklarının mucizenin yaşamın
gerçekleriyle bütünleşmiş bir örneği olduğunu söyleyebiliriz.
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795.

Cahiliye devri nedir?
“nefsin bilgiden yoksun olması” , “bir konuda doğru olanın tersine inanma” ve
“bir konuda yapılması gerekenin tersini yapma” anlamındadır.
İslâmî dönemde ortaya çıkmış bir terim olan Cahiliye, gerek Kur’an-ı
Kerîm’de gerekse hadislerde Araplar ’ın İslâm’dan önceki inanç, tutum ve
davranışlarını İslâmî devirdekinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Bu sebeple
genellikle Araplar ‘ın İslâm’dan önceki dönemine “Cahiliye” veya “Cahiliye
çağı” (asrü’l-câhiliyye) denilir.

796.

Kamuoyu nedir?
Kamuoyu, toplumsal çıkarları ilgilendiren siyaset, ülke gündemi gibi pek çok
konuda halkın görüşüne başvurulmasıdır.

797.

Ziya Gökalp kimdir?
Yapıtları ve görüşleri ile Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini önemli ölçüde
etkileyen Türk toplumbilimci, yazar, şair ve siyasetçidir. Türk milliyetçiliğinin
babası olarak da anılır. Meclis-i Mebusan ’da ve TBMM’de milletvekilliği
yapmıştır.

798.

Zeki Velidi Togan kimdir?
Türk tarihçi, Türkolog, Başkurt devrimi ve bağımsızlık hareketinin önderi.

799.

Halide Edip Adıvar kimdir?
Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen. Halide Onbaşı olarak da bilinir.
1919 yılında İstanbul halkına ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için
yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş
Savaşı’nda cephede Mustafa Kemal Atatürk ile görev yapmış, sivil olmasına
rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır.

800.

Namık Kemal kimdir?
Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi mensubu, ünlü
Türk yazar, şair, gazeteci, devlet adamıdır. Yurtseverlik, hürriyet, millet
kavramlarına bağlı bir Tanzimat aydınıdır. Bu kavramları Türk fikir hayatına
sokan kişi olarak kabul edilir. “Vatan” “Hürriyet” şairi olarak bilinir.

801.

Kanun hükmünde kararname nedir?
Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının
konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya
doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı,
maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik
anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir.
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802.

Bir olayın suç sayılabilmesi için ceza kanununda yazması gerekir mi?
Ceza Kanununun amacı;
MADDE 1.
(1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve
güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını
korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi
için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik
tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi;
MADDE 2.
(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve
güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik
tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.
(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas
yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş
yorumlanamaz.

803.

Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur, nasıl seçilir?
Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, gizli oylamayla,
 iki üyeyi Sayıştay’ın kendi üyeleri, onun boş yer için gösterecekleri üçer
aday göster,
 bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest gösterecekleri üç aday seçer.
Meclisteki ilk oylamada üçte iki ve ikinci oylamada salt çoğunluk aranır.
Üçüncü oylamada, ikinci oylamada en çok oy alan iki adaydan en fazla oy alan
alternatif olur.
Cumhurbaşkanı;
 üç üyeyi Yargıtay’ın kendi üyeleri boş yer için gösterecekleri üçer
adayında,
 iki üyeyi Danıştay’ın kendi üyeleri boş yer için gösterecekleri üçer
adayında,
 üç üyeyi (en az ikisi hukukçu olmak üzere) Yükseköğretim Kurulunun
kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal
bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri göstereceği üçer aday ile
birlikte,
 dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve
savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi
raportörleri dört üyeyi seçer.
 Not: 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği referandumunun kabul edilmesi
ile askeri mahkemeler kaldırıldığı için Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den
15'e indi. İlgili anayasa değişikliğinde askeri yargıdan deniz üyelerin görevlerinin
bitimine kadar üyeliklerinin devam edeceği de belirtilmiştir. Askerî Yargıtay ve
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanının
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Anayasa Mahkemesine seçtiği üye sayısı 14'ten 12'ye düşerken, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin hâlihazırda bulunan üç üye atamasında değişiklik yapılmadı.

804.

Hukuk boşluğu ve kanun boşluğu nedir?
• Kanun boşluğu: Somut olayda kanunda (yazılı kaynaklarda) uygulanabilir
hiçbir hükmün bulunmaması durumunda oluşan boşluğa denir. Hâkim, somut
olayda karşılaştığı bir kanun boşluğunu örf ve adet hukukuyla doldurmaya
çalışır.
• Hukuk boşluğu: Somut olayda kanunda (yazılı kaynaklarda) ve örf ve adet
hukukunda (yazısız kaynaklarda) uygulanabilir hiçbir hükmün bulunmaması
durumunda oluşan boşluğa denir. Hâkim, somut olayda karşılaştığı bir hukuk
boşluğunu ise hukuk yaratarak doldurur.

805.

Siber terörizm nedir?
Siber terörizm, devletlerin bilişim sistemlerine yasa dışı yollarla ele geçirmesi
veya nüfuz etmesi sonucunda devlet kurumlarının alt yapılarına zarar vererek,
toplum düzenini bozacak ekonomik ve sosyal alanda toplumun huzuru bozacak
eylemlerdir.

806.

Masumiyet karinesi nedir?
Ceza hukukunun en temel ilkesi olan Masumiyet Karinesi; “Suçluluğu bir
mahkemenin kesin kararı ile sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu
sayılamayacağı” ilkesidir.
Masumiyet Karinesi; Anayasamızın 38/4. Maddesinde “Suçluluğu hükmen
sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” ilkesi ile, edilen herkes suçluluğu
yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır” ilkesi ile, Avrupa İnsan
Hakları Beyannamesi’nin 11/1 maddesinde; “Kendisine bir suç yüklenen
herkes, savunması için tüm güvencelerin tanındığı, açık bir yargılama
sonucunda yasalara göre suçlu olduğu saptanmadıkça suçsuz sayılır” şeklinde
tanımlanmıştır.

807.

Meşruiyet ve demokrasi nedir?
Meşruiyet; yasaya uygunluk
Demokrasi; ulus egemenliğine dayalı yönetimde, halkın iradesini, düzenli
aralıklarla yapılan özgür ve adil seçimler ile yansıtarak, temsilcilerini seçmesi
ve bu temsilcilerinde halkın iradesine uygun hareket etmesi; halkın siyasi ve
medeni hayata aktif katılımı; insan haklarının herkes için sağlanması ile
hukukun üstünlüğünün gözetilmesidir.

808.

Battalgazi kimdir?
Malatya Serdarı(komutanı) Hüseyin Gazi'nin oğludur. Annesi Saide Hatun
Türk asıllıdır. Battal Gazi Malatya'da doğmuştur.
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Battal Gazi Destanı'nda ve halk hikâyelerinde, Emeviler zamanında Arap
ordusuyla birlikte İstanbul'u kuşattığı anlatılmaktadır.
809.

Yabancı futbolcu sınırlandırılması getirilmeli mi?
2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu
futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1
yabancı oyuncu, 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı
aranacak. Kadroda bulunan 12 futbolcudan sadece 7'si müsabakaya devam
eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de
alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu
bulundurulması zorunlu tutulacak.
Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu
futbolcuyu kadroya katabilecek. Kulüplerin 10 futbolcuyla sözleşme yapılması
halinde bu oyunculardan en az 1 tanesi 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde
doğmuş olabilecek. Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu müsabakaya devam
eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de
alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu
bulundurulması zorunlu hale getirildi.
Bu bilgilerden yola çıkarak cevap yorumlanabilir.

810.

Polisin etik davranması nedir nasıl olmalıdır?
Bütün kolluk birimlerinin katkılarıyla hazırlanan Kolluk Etik İlkeleri,
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü ve bu teşkilatlarda
görev yapan kolluk görevlilerini kapsar.
Kolluğun temel görevleri şunlardır:
» Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak,
» Emniyet ve asayişi sağlamak,
» Kamu düzenini korumak,
» Suç işlenmesini önleyici tedbirler almak ve suçla mücadele etmek,
» Suçları aydınlatmak ve şüphelileri adli makamlara teslim etmek,
» Yardım isteyenler ve yardıma muhtaç olanlar ile tehlike içerisinde
bulunanlara yardım etmektir.

811.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı hangi terör örgütü öldürdü?
2015 İstanbul Adalet Sarayı saldırısı, 31 Mart 2015 günü, İstanbul 'un Şişli
ilçesindeki İstanbul Adalet Sarayı'nın gerçekleştirdiği silahlı saldırı. Berkin
Elvan davası soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C) örgüt Üyeleri tarafından
rehin alındı. Olayın ardından bina boşaltıldı ve polis bitince güvenlik önlemleri
alındı. Örgüt mensupları, savcıyı öldürme tehdidi ile polise bir talep listesi
belirtti. Savcı Kiraz DHKP-C militanlarınca öldürüldü.
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812.

Medyanın 4. kuvvet olması nedir?
“iletişim araçlarının tamamı medyadır”. Az daha özelleştirirsek; “kitle iletişim
araçları, basın yayın”…
Birkaç önemli unsura değinmek gerekirse; “medeni ülkelerde medya,
toplumun bilgi edinme özgürlüğüne, düşünce ve (kanuni ve etik sınırlar içinde)
ifade özgürlüğüne hizmet etmesi bakımından özel birtakım haklarla
donatılmış, işleyişi güvence altına alınmış bir kurumdur. Yasama, yürütme,
yargı yanında, kamuoyu adına vazife yapan, denetleme özelliği bulunan demokrasilerin olmazsa olmazı- dördüncü kuvvettir.

813.

Eğitim hakkinin anayasada bir ödev olarak gösterilmesini yorumlayınız.7
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 gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve
öğretim yerleri açılamaz.
Bilgilerinden faydalanılarak yorumlanabilir.

814.

Türkiye’de hentbolun kuzey ülkelere göre daha az gelişmesinin
sebebi nedir?
Türkiye'deki sporcu havuzunun yetersizliği ve hem altyapı hem de
antrenörlerden kaynaklanan bir durumdur.

815.

Ohal-seferberlik döneminde kısıtlanmayan haklar hangileridir?
Kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne
dokunulamaz.
Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve
bunlardan dolayı suçlanamaz.
Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

816.

Soykırım nedir?
Soykırım, ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi
bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya
toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda, bir plan
çerçevesinde ve yok edilmeleri niyetiyle girişilen eylem ve sonuçlar bütünü
anlamına gelmektedir.

817.

Yasama hakkı mutlak hakların içinde midir?
Evet.
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818.

Savaş nedir? Türleri nelerdir?
 Ülkeler, hükûmetler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki toplumlar,
isyancılar veya milisler gibi büyük gruplar arasında gerçekleşen topyekûn
silahlı mücadeledir. Savaşlar genellikle dini, millî, siyasi ve ekonomik
amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir.
 Devletlerarası savaş, iç savaş, konvansiyonel savaş,
topyekûn savaş (total savaş), hegemonik savaş, gerilla savaşı (halk savaşı).

819.

Sivil toplum kuruluşlarının amaçları nelerdir?
 Sivil toplum kuruluşlarının temel amacı, toplumsal sorunları bağımsız
şekilde ele alarak, kamuoyunu bilgilendiren, aydınlatan ve buna yönelik
öneri sunan kuruluşlardır.
 Toplumun kendisi tarafından kurulan STK'lar, toplumun genelini
aydınlatma amacı güder. Buna yönelik çalışmalar yapar.
 İkna ve eylem faaliyetleri ile çalışmalarını sürdürürler.
 Toplumsal sorunlarda; kadın hakları, işçi hakları, depremzede hakları gibi
konularda çalışmalarını yürütür.

820.

Millet nedir?
Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil,
tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu
topluluk.

821.

Din ve vicdan özgürlüğü nedir?
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.

822.

İngiltere’ye neden güneş batmayan ülke denir?
Sadece İngiltere için değil deniz aşırı imparatorluk olan tüm ülkeler için
zamanında kullanılmıştır. Amerika, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa ve
Britanya bu adla zaman zaman anılmışlardır.

823.

Mutlak hak nedir?
Sahibine maddi veya maddi olmayan bütün mallar üzerinde en geniş yetkileri
veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

824.

Robotlar gelecekte hayatımızın hangi bölümlerinde hayata geçecek?
 Kas gücüne dayalı işleri ortadan kaldıracak. Araç sürmek ve temizlik
yapmak gibi işlere çok daha az vakit ayırmayı sağlayacak.
 Sağlık uygulamaları çok daha detaylı hale getirecek.
 Akıllı ev aletleri, özellikle de mutfakta çok büyük değişim yaratacak.
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825.

Özelleştirme nedir?
“Mülkiyeti ve yönetimi devlete ait olan iktisadi üretim birimlerinin özel
sektöre devri” olarak tanımlanmaktadır.

826.

Oktay Sinanoğlu kimdir?
Türk kimya mühendisi ve akademisyen. Kimya, moleküler biyofizik,
biyokimya ve matematik alanlarında dersler vermiştir. Türkiye'de akademik
çalışmalarıyla olduğu kadar, Türkçe ile ilgili politik görüşleriyle de
tanınmaktadır.

827.

TC’nin ilk genelkurmay başkanı kimdir?
3 Mayıs 1920- İsmet İnönü

828.

Nursultan Nazarbayev kimdir?
Kazak siyasetçi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı. 15 Temmuz
2016'daki darbe girişimi sonrası da Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider olmuştu.

829.

Mavi akım projesi nedir?
Mavi Akım Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli
büyük boru hattıdır

.
830.

Mecelle nedir?
1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon
tarafından derlenen İslami özel hukuk kuralları kodeksidir.

831.

Atatürk’ün naaşı 1953 yılına kadar nerede tutulmuştur?
Etnografya Müzesi'nde.

832.

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede yazmıştır?
Tacettin Dergâhında yazmıştır.

833.

John Steinbeck Gazap Üzümleri adlı esrinin konusu
nedir?(1929 Ekonomik Buhranı)
Amerika'da 1930'lu yılların ekonomik kriz dönemlerini, insanlığın dramını
etkileyici bir dille anlatmaktadır.

834.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları nelerdir 5tane sayınız ve ne iş
yaparlar?
 Toplum Gönüllüleri(TOG)
 Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma
Vakfı(TEMA)
 Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği.
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 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 Türkiye Eğitim Vakfı(TEV)
 AIESEC Türkiye.
 Greenpeace Türkiye.
Görevleri
 Siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar doğrultusunda
çalışmalar ve eylemler yaparlar.
 Devletin gücünün yetersiz kaldığı konularda araştırma, tesis ve hizmet
sağlayarak açığın ve gecikmenin kapanmasına yardımcı olurlar.
 Ülke vatandaşlarının seslerini duyurmalarını, sorumluluk almalarını ve
devletle kurdukları örgütü diyaloğa geçirmeyi sağlarlar.
 Toplumsal anlamda bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yaparlar.
 Toplumun zararına olan etkenlerin ortadan kaldırılması için mücadele
ederler.
 Halkın çıkarlarını ve haklarını korumak için çalışmalar yaparlar.
835.

Çevre mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin
insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermemesi yönünde
çalışmalar ve planlar yapmasıyla hayatımıza büyük ölçüde fayda sağladığını
düşünüyorum.

836.

Dünyanın 7 harikalarından olan ve Türkiye’ de bulunan yapılar nelerdir?
 Halikarnas Mozolesi, Bodrum
 Artemis Tapınağı, Selçuk, İzmir

837.

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi nerededir?
Gaziantep Hayvanat Bahçesi: 1 milyon metrekarelik bir alana kurulan
Gaziantep hayvanat Bahçesi, Avrupa'da ikinci, Türkiye'de birinci en büyük
hayvanat bahçesidir.

838.

Türkiye’de üniversitelerde eğitimin iyileşmesi için neler yapılabilir?
Üniversite öğrencilerinin sosyal boyutlarını geliştirmek üzere ders
programlarında sosyal konulara ağırlık verilmek üzere teknik ve sosyal içerikli
seçimlik derslere öğretim programında mutlaka yer verilmelidir. Öğrencilerin
dünyadaki güncel gelişmeleri izleyebilmesi ve farklı milletlerden oluşan
bireylerle iletişim kurabilmeleri için onların dil becerilerini ve sosyal yönlerini
geliştirecek ders, seminer, konferans ve uluslararası etkinlikler
düzenlenmelidir.
Türkiye’de eğitimi sivilleştirildiğinde daha verimli sonuçlar alınılabilir.
Dünya standartlarında, uyumlu bir öğretim sistemi geliştirilmelidir.
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839.

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini açıklayınız.
Hiç kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz;
hiç kimse bir fiil için kanunda gösterilen ceza dışında bir ceza ile veya
kanunda gösterilen cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılamaz.

840.

Ülkemizdeki tren yolları hakkında bilgi veriniz.
Türkiye’de demiryolu ulaşımı ve ağları yük ve yolcu taşımacılığında gereken
önem verilmemiştir, ülke içi yük ve yolcu taşımacılığında karayollarından
sonra ikinci sırada gelir. Özellikle ağır yüklerin taşınmasında kullanılır. Harita
incelendiğinde dağların kıyıya paralel uzandığı Doğu Karadeniz ve Mersin’in
batısındaki Akdeniz kıyılarının iç kesimlerle demiryolu bağlantısı olmadığı
görülür.

841.

Özgürlük ve güvenlik hakkı nedir?
Can ve mal güvenliği anlamına gelmektedir. Birçok farklı şekilde güvenliğin
sağlanmasına dönük önlemleri almakla yükümlü olan, Anayasa’da belirtildiği
gibi, devlettir. Bunun yanında herkesin özgür bir yaşam sürmesi de hem
Anayasamız hem de AİHS tarafından güvence altına alınmıştır.

842.

Hukuka aykırılık nedir?
Hukuka aykırılık suçun unsurlarından biridir. Bu anlamda fiilin tüm hukuk
düzeni ile çatışma halinde bulunmasıdır.

843.

Hiyerarşinin toplum üzerindeki etkisi nedir?
Bir toplumdaki ya da kuruluştaki bireylerin belirli faktörlere bağlı olarak statü,
görev, alt ve üst arası ilişkiler sınıflandıran ve bu sınıflara bağlı standartlara
sokar.

844.

Türkiye’de idam edilen son kişi kimdir?
25 Ekim 1984'te infaz edilen Hıdır Arslan'dır.

845.

İdam sizce gerekli midir?
Günümüzde artık ölüm cezası uygulamasının geri gelmesi gerekse bile
mümkün değildir; zira artık ülkeler dünya milletleri arasında hem
mevzuatlarına hem de “ölüm cezası” bulunup bulunmamasına göre
değerlendirilmektedirler. Bu değerlendirilmeye göre de AB üyesi olup
olmayacaklarına dair karar verilmektedir. AB üyeliği de ülkemiz için hayati
öneme sahiptir.

846.

Sizce Türkiye’de hangi suçlara idam verilmeli?
Çocuk istismarı, tecavüz, kadına şiddet.
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847.

Mobbing nedir?
Psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek
anlamlarına gelir.

848.

Nükleer Füzyon nedir?
İki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir
element oluşturmasıdır.

849.

3 tane siyasal hak ve ödevlerden sayınız?
 Türk Vatandaşlığı Kanunlarımıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devletine
vatandaşlık bağı olan herkes Türk'tür.
 Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları
 Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı
 Vatan Hizmeti
 Vergi Ödevi
 Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı

850.

İnsanın temel hak ve özgürlükleri ne zaman kısıtlanır?
Savaş hali, Seferberlik, OHAL, Kamu Sağlığı ve güvenliği.

851.

Seçme ve milletvekili seçilme yaşı kaçtır?
18

852.

Avrupa kömür ve çelik topluluğu nedir?
Soğuk Savaş döneminde Batı Avrupa ülkelerini birleştirmesi amacıyla
kurulmuş, altı üyeli uluslararası bir örgüttü. Bu örgüt Avrupa demokrasisinin
temellerinin atılmasında ve günümüz Avrupa Birliği'nin gelişmesinde rol
oynamıştır.

853.

Kimler milletvekili olamaz?
En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu
hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis
ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi
yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri
tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar
bile milletvekili seçilemezler.

854.

GDO nedir?
Genetiği değiştirilmiş organizma, genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler
kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtımsal değişikliğe uğrattığı bir organizma.
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855.

Medeni hukukta dürüstlük kavramını açıklayınız.
Dürüstlük; Orta zekâlı ve orta ahlakta birinin göstermesi gereken hal ve
tavırdır. “Doğruluk ve Güven Kuralları” olarak ifade edilen ve “Objektif İyi
Niyet” adı ile de anılan “Dürüstlük Türk Medeni Kanunu'nun 2. Maddesinde
açıkça düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu Madde 2'ye göre "Herkes,
haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına
uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni
korumaz." denilerek dürüstlük kuralı hüküm altına alınmıştır.
Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük
kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk
düzeni korumaz." denilerek dürüstlük kuralı hüküm altına alınmıştır.

856.

Toplum destekli polis nedir?
Etkin bir güvenlik hizmeti yürütülmesinde kabul gören anlayış; suçla
mücadeleye ve güvenlik politikalarının uygulanmasına toplumun katılım ve
desteğinin sağlanmasına dayanmakta; öncelikle toplumsal beklentilerin ve
taleplerin karşılanması bu anlayışın odak noktasını oluşturmaktadır. Buna
kısaca “Toplum Destekli Polislik” denilmektedir.

857.

Eleştirel özgür düşünce nedir?
Eleştirel düşünme (kritik düşünme) akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi
zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir.

858.

Sosyal örgütlere örnek veriniz.
TEMA, AKUT, Kızılay, Yeşilay, Türk Eğitim Vakfı, LÖSEV

859.

Demir yolunun önemi nedir?
Geçtiği yerlerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlar.
Ekonomiktir, ağır ve yüksek hacimli yükler için genel itibariyle daha uygun
fiyatlı taşıma sağlar. Vagonlar vasıtasıyla tek seferde ve uygun maliyetle daha
çok yolcu taşımacılığına imkân verir.

860.

Ülkemizde verilen yabancı dil eğitimi hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Akademik yeterliliğe sahip bir kurulun yönlendirmesi ile ortam ve gereksinim
çözümlemeleri yapılarak, yabancı dil eğitimi ile ilgili nesnel veriler
toplanmalıdır. Bu veriler ile yabancı dil eğitiminin resmi bir bütün olarak
görülebilmelidir. Bu veriler ışığında, dil planlaması çalışmaları yapılarak
gerçekçi özel ve genel amaçlar ortaya konmalıdır. Bu amaçları gerçekleştirmek
için nasıl bir yabancı dil öğretim yöntemi ya da yöntemleri izlenebileceği de
belirlenmelidir.

861.

Kriminoloji nedir?
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Kriminoloji ya da suç bilimi suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın
nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir
bilimsel öğretidir.
862.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi nedir?
Türkiye'de 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 9 Temmuz 2018
tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan başkanlık tipi hükûmet sistemidir. Bu
sisteme geçişle beraber TBMM'nin yetkileri kısıtlanmış, cumhurbaşkanının
yetkileri artırılarak yürütme organının başı olmuştur.

863.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tutulan demokrasi nöbetlerine
katıldın mı?
EVET/HAYIR.

864.

Polis köpeklerinin teşkilata faydası nedir?
Hassas burunlarıyla patlayıcı ve uyuşturucu maddeleri tespit edip, kayıp
şahısların aranmasında ve asayişi sağlamada polise destek oluyor.

865.

Suçun maddi unsurları nelerdir?
Fiil, netice, fiil ile netice arasında nedensellik bağı, fail, mağdur, suçun konusu

866.

BM’nin birinci derece karar alma organının adı nedir?
Genel kurul

867.

Toplumsal kurallar nelerdir?
 Toplum içinde kulaktan kulağa konuşmamak.
 Toplum içerisinde uygunsuz davranış yapmamak.
 Toplum içerisinde yüksek sesle konuşmamak.
 Saygılı olmak.
 Kılık, kıyafete özen göstermek.
 Temiz olmak.
 Düzenli ve tertipli olmak.

868.

Hukuk kurallarının toplumsal kurallardan farkı nedir?
Hukuk kurallarını, toplumsal düzen kurallarından ayıran en önemli öge, devlet
tarafından desteklenmiş olmasıdır.

869.

Birlikten kuvvet doğar sözünü açıklayınız.
Bir arada yapılan işlerden hep kazançla çıkıldığını, başarılar yakalandığını
anlatır. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan işlerin daha iyi neticeler
verdiğini, sıkıntılı konuların bile kolayca halledilebildiğini gösterir.
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870.

Anayasa Mahkemesi nedir?
Birincil olarak anayasal hukukla uğraşan yüksek mahkemedir. Temel yetkisi,
işleme sokulması düşünülen veya işleme sokulan yasaların veya bazı temel
yasama uygulamalarının ilgili ülkenin anayasasıyla bağdaşıp bağdaşmadığının
tespitidir.

871.

Kolluk kuvveti deyince aklınıza ne geliyor?
Yurt içinde güveni ve barış içinde yaşama düzenini sağlamakla görevli
yönetim, tüze hizmetleri yönünden çalışan ve yerine göre savut kullanan devlet
gücü. Güvenliği sağlamakla görevli polis veya jandarma.

872.

Atatürk'ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünü açıklayınız.
Hayatta gerçek yol göstericinin bilim olduğudur. Bilimin yol göstericiliği ile
başarıya ulaşmak mümkündür.

873.

Kaşgarlı Mahmut ve Şemsettin Sami kimdir?
Bulunuşuyla birlikte Türk dili tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan ve
Türkçenin karanlıktaki pek çok konusunu aydınlatan Divan-ı Lügat-it-Türk’ü
bizlere kazandıran, Türklük biliminin (Türkoloji) kurucusu, Türk
sözlükçülüğünün atası. Şemseddin Sami ise Türk dili ve edebiyatının mihenk
taşlarında sayılan çok önemli bir dilci, etimolog, çevirmen ve edebiyatçıdır.
Lakin asıl önemli olan Kaşgarlı Mahmut’tan sonra Osmanlı dönemindeki ilk
sözlükçümüzdür.

874.

Dünyada bayrağında hilal simgesi olan 9 ülke sayınız.
Türkmenistan
Singapur
Özbekistan
Cezayir
Azerbaycan
Tunus
KKTC
Pakistan
Malezya

875.

Mübadele nedir?
Değiş tokuş anlamına gelmektedir.

876.

Kaşgarlı Mahmut, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Şemsettin
Sami’nin ortak özellikleri nelerdir?
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Bu üç isim Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden korumak, geliştirmek ve doğru
kullanılmasını sağlamak açıcından önemli çalışmalar yapmışlardır. Kısaca
bilgi vermek gerekirse;
 Kaşgarlı Mahmut, Divân-ı Lugâti't-Türk adında ilk Türkçe sözlüğü
yazmıştır. ( sözlük Arapça - Türkçedir.)
 Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277'de “Bugünden sonra hiç kimse
divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçe ‘den başka dil
konuşmayacak” buyuran bir ferman çıkartmıştır.
 Şemsettin Sami, Kamûs-ı Türkî sözlüğünü yazmıştır. Bu sözlük adında
"Türk" kelimesi geçen ilk Türkçeden Türkçeye sözlüktür.
877.

Terör eylemleri nelerdir örneklerle açıklayınız.
Cebir, şiddet, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit eylemleridir.
Örneğin; Kamu otoritesini veya toplum yapısını yıkmak için girişilen korku ve
yılgınlık saçan şiddet hareketleri.

878.

Ferman padişahınsa dağlar bizimdir sözünü söyleyen şair halka göre
asi midir yoksa kahraman mı açıklayınız.
Bu söz Dadaloğlu’na aittir. Dadaloğlu, 18. yüzyılın son çeyreğinde doğup 19.
yüzyılın ortalarında öldüğü bilinen bir Halk ozanıdır. Osmanlı Devleti’nin
Anadolu Türkmenlerini yerleşik düzene sokmak için yaptığı zorlamalara
verdiği tepki ile tanınmıştır. Benim düşünceme göre asidir. Çünkü yerleşik
düzene geçmek için padişah tarafından yayınlanan fermana uymamış, göçebe
yaşama devam etmiş.

879.

Vatan ve milli edebiyat şairimiz kimdir?
Namık Kemal’dir.

880.

Süleyman şah türbesi nerededir?
Suriye'nin Halep ilinin Eşme köyü sınırları içerisindedir.

881.

Toplumsal statü nedir? Açıklayınız.
Sosyal statü veya toplumsal konum. Bir bireyin belirli bir toplum ve kültür
içindeki konumu. Bireyin sosyal çevre ve sosyal organizasyon içindeki yerini
belirler. Bu konum prestije dayanır ve beraberinde yaşam tarzı, haklar ve
sorumluluklar getirir.
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882.

Milli mücadeleyi başlatan kahraman kimdir?
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’ a çıkarak Milli
mücadeleyi fiilen başlatmıştır.

883.

Geleceğe nefes ol kampanyası hakkında bilgi veriniz?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vatandaşların yoğun talebi üzerine
başlattığı bir projedir. Bu proje ile Türkiye'de ve tüm dünyada çıkan orman
yangınlarının yok ettiği ağaç ve canlıların yeniden yeşerebilmesi
amaçlanmaktadır.

884.

Türk Ceza Kanununa göre kimler şikâyet hakkına sahiptir ve
nasıl başvuru yapılır?
Şikâyet hakkı, bir suçun savcılık tarafından soruşturulması veya mahkeme
tarafından kovuşturulması için suçtan zarar gören veya mağdura tanınan kişiye
sıkı surette bağlı bir kamu hukuku hakkıdır. Şikâyet hakkı kişiye sıkı sıkıya
bağlı haklardandır Müşteki (şikâyetçi), gerçek kişi olabileceği gibi şirket,
vakıf, dernek vb. gibi bir tüzel kişi de olabilir.
Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun “İhbar ve Şikâyet” başlıklı 158. maddesi,
şikâyet hakkına sahip olan suçtan zarar gören veya suçun mağduru olan kişinin
şikâyet hakkını hangi makamlara yönelterek kullanabileceğini düzenlemiştir.
Şikâyet hakkı yazılı olarak kullanılabileceği gibi, bir tutanağa kaydı suretiyle
sözlü şekilde olabilmektedir.

885.

Negatif statü hakları nelerdir?
Devletin ve bireylerin müdahale edemeyeceği alanı ve bunların korunmasını
içermektedir. Anayasa’da kişinin hak ve ödevleri kapsamında düzenlen kişisel
haklar bu kapsamdadır. Vicdan hürriyeti, kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı,
haberleşme, yerleşme ve seyahat hürriyeti gibi devlet tarafından aşılamayacak
ve dokunulamayacak özel alanın sınırlarını çizen haklardır.

886.

Vakıf nedir?
Vakıf, gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin, belirli bir mülk ve hakla belirli ve
sürekli bir amaca tahsis edilmesi ile oluşan müessesedir. Geleneksel olarak, bir
hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak
bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya "vakfiye" denir.

887.

Ada nedir? Yarım ada nedir? Örnek verebilir misiniz?
Ada, çevresi bütünüyle sularla çevrili kara parçasına verilen addır. Tavşan
Adası(Bartın), Heybeliada, Büyükada( İstanbul) Yarımada, üç tarafı su ile
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çevrili bir tarafı karaya bağlı kara parçasına denir. Türkiye Anadolu
Yarımadası, Danimarka Jylland Yarımadası.
888.

Türkiye kaç coğrafi bölgeden oluşur? Bunlar nelerdir?
Yedi Coğrafi bölgeden oluşur.
 Karadeniz Bölgesi
 Akdeniz Bölgesi
 Ege Bölgesi
 İç Anadolu Bölgesi

 Marmara Bölgesi
 Güney Doğu Anadolu
Bölgesi
 Doğu Anadolu Bölgesi

889.

Sosyal hareketlilik ilkesini açıklayınız?
Sosyal hareketlilik, sınıf oluşumunun anlaşılmasında temel unsurdur. Aşağı
sınıftan yukarı, üst sınıflardan aşağıya doğru hareketlilik, herhangi bir tabaka
mensuplarının alakalan, tecrübeleri vb. açısından heterojen olmasını sağlar.

890.

Şovenizm nedir?
Şovenizm, özgün anlamda abartılı, saldırgan bir vatanseverlik ve ulusal
üstünlük inancıdır. Değişik ırklar ve uluslararasında kendi ırkını ve ulusunu
üstün görme temeline dayanır.

891.

Popülerlik nedir?
Popüler olma durumudur. Popüler ise herkesçe tanınan, bilinen demektir.
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan,
halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan.

892.

Hitler nasıl bir liderdir? Sence hitler popüler bir lider midir?
Adolf Hitler, Alman bir politikacı, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisinin
lideridir. Yirminci yüzyılın en güçlü ve kötü şöhretli diktatörlerinden biri
olarak kabul edilir. Hitlerin popüler bir lider olduğunu düşünüyorum.
Özellikle Yahudilere yaptığı soykırım faaliyetlerinin adının duyulmasında ve
popülerliğinin artmasında etkili olmuştur.

893.

Mutlak monarşi nedir?
Mutlak monarşi, devletin tek bir kişi tarafından hiçbir sınırlamaya bağımlı
olmayarak yönetildiği rejim türüdür. Yasama, yürütme, yargı tek kişidedir.

894.

Kıtaları sayar mısın?
 Avrupa.
 Afrika.
 Antarktika.
 Asya.
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895.

Arabuluculuk nedir?
Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü
kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle
çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

896.

İbni Haldun kimdir ve yaptığı çalışmalar nelerdir?
14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçidir.27 Mayıs 1332 tarihinde
Tunus'ta doğdu. Gençlik yıllarında dönemin ünlü hocalarından fıkıh, hadis,
tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir ile
edebiyat dersleri almıştır. Kitab'ül-İber ve Mukaddime adlı eserleriyle ünlüdür.
Sosyoloji, mimari ve tarihin gerçek kurucusu olarak anılır.

897.

T.C. Anayasasında yasama yetkisi kime aittir?
Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir.

898.

Egemenlik nedir?
Bir ülke ve ulusun, onun tüzelkişiliği olan devletin yasama, yürütme,
yargılama vb. yetkilerinin tümü.

899.

Demokrat polis kelimesinden ne anlıyorsun?
Polisin asıl görevi, halkın huzurunu, asayişi ve düzeni sağlamak; kişisel temel
hak ve özgürlükleri korumak; suçu önlemek ve suçluları yakalamak; suç
korkusunu azaltmak; halka yardım ve hizmet sunmaktır.
Demokratik polis; faaliyetlerini devletin ve halkın ihtiyaçlarına göre geliştirir
ve uygular; acil ihtiyaç içerisinde olan toplum üyelerine yardım konusuna daha
fazla önem verir.

900.

Sürü psikolojisini açıklayınız?
Sürü psikolojisi, bir inanca, fikre veya trende bağlı kişi sayısının çokluğuna
bağlı olarak bahsi geçen şeye olan ilginin arttığı fenomendir. Sürü
psikolojisinde bir şeye inanan kişi sayısı arttıkça, diğer insanlar da ilginin
artma sebebinden bağımsız bir şekilde akıma dâhil olur.

901.

Jandarmanın İçişlerine bağlanması hakkında ne düşünüyorsun?
Jandarma, Türkiye’de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis
teşkilatı bulunmayan yerler ile Sahil Güvenlik Teşkilatı bulunmayan kıyı,
deniz ve sahillerde görev yapan silahlı genel kolluk kuvvetidir. Yani Jandarma
emniyet gibi çalışan askeri bir kurumdu. Jandarma’nın İçişleri Bakanlığı’na
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bağlanması özellikle yaşanan son darbe girişiminin ardından ne denli önemli
olduğu ortaya çıkmıştır. Şehrin içinde aktif olan bu birimlerin, mülki amir
idaresinde, emniyetle beraber çalışması yapılan tetkik ve tahlillerle vatanımız
ve devletimiz için daha iyi olacağı sonucuna varılmaktadır.
902.

Konfederasyon devlet nedir?
Konfederasyon, bağımsız devletler tarafından, egemenliklerini muhafaza
etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir
antlaşma ile kurulan devletler topluluğudur.

903.

Nefret suçu nedir anayasamızdaki yeri ve önemini açıklayınız?
Bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi ön yargı
doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçlardır.

904.

Ceza Hukuku hukukun hangi dalına girer?
Kamu Hukuku dalına girmektedir.

905.

Ulusal bağımsızlık nedir?
Bir toprak parçası (vatan) üzerinde yaşayan bir halkın (milletin); başka bir
milletin, devletin esirliği, boyunduruğu altında yaşamaması, kendi geleceğine
kendisinin karar vermesi, hiçbir güç tarafından kontrol edilmemesi, kendi
topraklarında özgürce yaşamasına denir.

906.

Promosyon nedir?
Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve
ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Türkçe
karşılığı 'özendirme' dir.

907.

İnsan hakları beyannamesi kaç yılında imzalandı ve içeriği nedir?
10 Aralık 1948 tarihinde imzalanmıştır. Soy ve cinsiyet ayrımı olmaksızın
insanın doğuştan var olduğu kabul edilen ve devlet karşısında korunması
gereken hakları içermektedir.

908.

Geleneksel kamu yönetimi nedir?
Geleneksel kamu yönetimi ortaya çıkış ve gelişme döneminde (19 yy sonları
ve 20. yy başları) iki temel anlayış üzerine ilkelerini oluşturmuştur: Siyaset ve
yönetimin ayrılığı ile bürokrasi. Bu dönemde kabul edilen anlayışa göre siyaset
ve yönetim birbirinden farklı alanlarda görev yaptıkları, siyasetin alanının
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kamu politikalarını belirlemek olduğu; yönetimin ise teknik bir alan olarak bu
kararları hayata geçiren bir yapı olduğu anlayışı kabul edilmiştir
909.

Psikolojinin insan davranışı üzerine ilişkisi nedir?
Psikoloji (ruh bilimi), davranışı ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçli ve
bilinçsiz davranışlarımızın yanı sıra duygu ve düşüncelerimiz üzerinde de
etkilidir.

910.

Hiyerarşik düzende yönetim şeklini açıklayınız?
Belirli bir kurumun ya da topluluğun yönetiminin, üst statülerden alt statülere
doğru emir komuta zincirini takip etmesi durumudur. Günümüzde en sık
görülen yönetim şeklidir. Hiyerarşi sistemi aslında bir organizasyon şemasıdır.

911.

Psikolojiye göre bellek nedir?
Bellek, geçmiş yaşantıların, kazanılan bilgi ve becerilerin saklanmasını ve
gerektiğinde yeniden canlandırılmasını sağlayan bilişsel bir süreçtir. İnsan elde
ettiği bilgilerin bir kısmını kısa bir süre sonra unuturken bir kısmını ömür boyu
unutmaz.

912.

Yasalar önünde eşitlik nedir?
Kanun önünde eşitlik veya hukuksal eşitlik, bireylerin birer hukuksal kişilik
olmaları nedeniyle yasa önünde eşitliklerini anlatan ilke. İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi'nin 7.maddesinde "Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım
gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına
sahiptir.

913.

Kırık cam teorisini açıklayınız?
Amerikalı suç psikoloğu Philip Zimbardo'nun 1969 yılında yapmış olduğu bir
deneyden esinlenerek elde edilmiş olan, kentsel bozukluk üzerine anti-sosyal
davranışlar ve diğer suçlardaki vandalizm davranışları/belirtileri ve normları
işaret eden kriminolojik bir teoridir. Teori, düzen halindeki kamuya açık
kentsel ortamlarda düzenin sürdürülmesi, daha ciddi suçların ve vandalizmin
oluşmasını önlemek amacıyla izlenmesi anlamına gelir. Amaç, düzende
bozulan küçük şeylerin tekrar düzenli olacak şekilde değiştirilerek, düzenin
sağlanmaya devam edilmesidir.
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914.

TBMM’nin görev ve yetkilerini açıklayınız?
 Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
 Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını kabul etmek, görüşmek
 Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
 Para basılmasına(kanunla) ve savaş ilanına(parlamento) karar vermek
 Genel ve özel af ilanına karar vermek
 TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yapması
 Hâkimler ve savcılar kurulunun 7 üyesini seçmek(2017)
 TBMM İçtüzüğünü yapmak ve değiştirmek
 Cumhurbaşkanı tarafından alınan olağanüstü hal kararlarını onaylamak,
kısaltmak, kaldırmak
 OHAL süresince cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kanun hükmünde olan
Cumhurbaşkanı kararnamelerini onaylamak
 Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve hâkimler hakkında bir suç
işlediği iddiasıyla soruşturma açmak ve yargılanma amacıyla yüce divana
sevk etmek
 Kamu iktisadi teşebbüslerini denetlemek
 Anayasa mahkemesinin 15 üyesinden 3 ünü seçmek
 RTÜK üyelerini seçmek
 Kalkınma planlarını onaylamak
 Anayasanın değiştirilmesi olarak sıralayabiliriz.

915.

Bakanlar kurulunun yeni adı ve kaç bakanlığın bulunduğunu söyleyiniz?
Bakanlar kurulu yerine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi oluşturulmuştur. Ve
güncel olarak 16 tane bakanlık bulunmaktadır.

916.

Taciz nedir?
Taciz birçok kötü davranışı kapsamaktadır. Kelime hukuki bir anlamda
kullanıldığı zaman tehdit edici, rahatsızlık veren ve toplum tarafından tasvip
edilmeyen davranışları kasteder.

917.

Terör örgütlerine dış güçler tarafından ne tür yardımlar yapılıyor?
Sığınma hakkı vererek, dernek, yayın organı gibi yan kuruluşlar açmasına izin
vererek, kamp silah, cephane ve mühimmat yardımı yaparak, barınma,
giyecek, yiyecek gibi lojistik imkân sağlayarak yardımda bulunmaktadır.
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918.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nedir?
Eylül 1969 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı
altında toplamak üzere kurulan 57 üyeye sahip, uluslararası hukuk tüzel
kişiliğini haiz bir uluslararası teşkilattır. Teşkilatın amacı, üye
devletlerarasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek, İslam Dünyasının hak
ve çıkarlarını korumaktır.

919.

Şeb-i aruz nedir?
Düğün Gecesi, Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir.
Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabbine, sevgiliye kavuşma gecesi
olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak adlandırır.

920.

Anayasa Hukuku nedir? Hukukumuzu uygunluğu açısından açıklayınız?
Anayasa hukuku, bir devletin kuruluşu ile birlikte işleyişini, iktidarı ve
yönetimi, bunun yanı sıra yönetim karşısında kişilerin hak ve özgürlüklerini
ele alan kamu hukuku birimi/dalıdır.
Anayasa hukukunun temel odak noktası devlettir. Siyasal ve hukuksal
bağlamda geniş bir inceleme kapsamına sahip olan anayasa hukuku, var olan
anayasadaki ilke ve kuralların açıklanması ile kısıtlanamaz ya da bununla
sınırlandırılmaz. Anayasa hukuku her ne kadar ülkenin sahip olduğu anayasa
ile çevreleniyor gibi görünse de kimi zaman bu çerçevenin dışına çıkıldığı
durumlar da söz konusu hale gelebiliyor.

921.

Osmanlı Devleti’nde ilk kapitülasyon hangi ülkeye verildi?
Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1535'de Fransızlara verilmiştir.

922.

Kanaat önderleri ülkemizde kitleleri peşinden sürükleyecek etkiye
sahip midir? Örnek veriniz?
Kanaat önderi, fertlerin ve toplumların anlama ve kavrama farklılıklarından
ötürü, bir gruba veya topluluğa sosyal mesajları veya sosyal olayları, onların
anlayacağı ve kavrayacağı dilde anlatan önderdir. Kanaat önderi, kendi grubu
gibi yaşar. Dolayısıyla grup üzerinde hayli etkindir.
Ülkemizde de kanaat önderlerinin etkili olduğunu düşünmekteyim. Çünkü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bazı kanaat önderlerini kabul etmiştir

923.

Adil yargılama nedir bunun hakkında düşünceleriniz nedir?
Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai
alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan,
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bağımsız v e tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde,
hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir.
924.

Din nedir? Sivil din nedir?
Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki ögeler taşıyan; çeşitli ayin,
uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünü.
Sivil Din, belirli siyasal ve sosyal düzenlemelere kutsal bir “aura” yükleyerek
bunların itibarlarını arttıran ve kalıcılığını sağlayan bir olgudur.

925.

Kimlikte dinin yazmasının nedeni nedir?
Dinlerini belirtmek ve ölenlerin hangi dinin kriterlerine göre defnedileceklerini
anlamak gerektiği yorumu yapılabilir.

 Dipnot

1: TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve 10 yıl süreyle geçerli olacak çipli kimlik
kartları, damar, parmak izi ve avuç içi güvenlik yöntemlerini de içeren 8 güvenlik özelliğine
sahip. Kart görünen yüzeyinde ad, soyad, anne-baba adı, doğum yeri, cinsiyet, geçerlilik tarihi
ve veren makam bilgileri olacak. Halen kullanılan nüfus cüzdanının arka yüzünde yer alan
bilgiler ise yeni kimlik kartlarında çip bölümünde. Kişiye ait biyometrik veriler de yine çipte
yer alıyor ve sadece yetkili makamlarca görülebilir. Din hanesi bölümü olmayıp, isteğe bağlı
olma koşuluyla din bilgisi kartın görünen yüzünde değil, çip içindedir.

 Dipnot 2: Kimlik, yasal zorunluluğu olan ve vatandaşlığı gösteren bir belgedir; dinsel inanç ya
da düşünceleri kimlikle açığa vurmaya zorlama, özgürlüğün özüne dokunur; ayrımcı
davranışlara yol açar. Kimlikte din hanesinin bulunması, kişinin isteği dışında dinsel
durumunun açıklanmasına neden olur. Din hanesinin boş bırakılması dahi kamu otoriteleri
karşısında ayırt edici bir özelliğe sahip olacaktır.

 Dipnot 3: Gizli de olsa din hanesi hem aile kütüğünde hem de kimlik kartında durmaktadır.
Kütükte, yetkili kamu görevlileri tarafından, kimlikte de bir düzenekle okuma yetkisi olanlar
tarafından okunabilecektir. Devlet ayrımcılık yapmaz. Devletin, bireyin vicdanıyla ilgili olan
inançların ya da inançsızlığın dışavurumunda takdir hakkı yoktur.

926.

Neden öğretmenlik değil de polislik?
 Kendime uygun bir işi yapmak istiyorum polislik mesleğine de donanım
olarak hazırım, bu mesleğin bana daha uygun olduğunu düşünüyor ve
görevimi layığıyla yapabileceğime inanıyorum.
 Okuduğum bölümde atanamadım efendim, bende yeteneklerime en uygun
olan bu mesleği tercih ettiğim için şuan buradayım.
 Her Türk vatandaşının içinde olan üniforma giyme ve vatana hizmet etme
arzusu bendede olduğu için şuan buradayım efendim.
 Ailenizden birisi polis ise o kişiyi bu hayatta örnek aldığınızı ve bu mesleği
gerçekten layıkıyla yapabileceğinize inandığınız için burada olduğunuzu
söyleyebilirsiniz.
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Bu soruya verilecek mantıksız ve komisyon tarafından inanılmayan cevaplar:
 Polislik çocukluğumdan beri hayalim olan bir meslekti. O zaman neden
daha önce polisliğe girmedin veya neden üniversitede bu bölümü okudun
gibi sorularla karşılaşacaksınız.
 Vatan, millet, Sakarya gibi cevapları da pek inandırıcı buldukları
söylenemez. .(Özel durumlar hariç)
 Polislik şerefli bir meslek olduğu için cevabı ise komisyonu kızdıran
cevaplardan bir tanesidir. (Diğer meslekler şerefli değimlidir düşüncesi
hâkim olur)
 Maaşı iyi olduğu için cevabını da vermeyin kesinlikle. (Para düşkün bir
insan iki gün sonra meslekte rüşvet alır ve para için arkadaşını satar
düşüncesi hakim olur)
927.

Aziz Sancar hangi dalda ödül almıştır?
Kimya dalında ödül almıştır. (2015 Nobel Kimya Ödülü)

928.

Yap, işlet, devret modeli nedir?
Bir kamu altyapı yatırım veya hizmetinin finansmanı özel bir şirket tarafından
karşılanarak gerçekleştirilmesi ve kamu tarafından belirlenen bir süre için
işletilmesi ve yine bu süre içinde ürettiği mal veya hizmeti, tarafların karşılıklı
saptadıkları bir tarife uyarınca kamu kuruluşlarına satması ve sürenin sonunda
işletmekte olduğu tesisleri bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda ilgili
kamu kuruluşuna devretmesidir.

929.

Homo economicus nedir?
Ekonomik insan demektir. İnsan davranışlarını yönlendiren temel faktörün
kişisel çıkarlar olduğunu kabul eder. Diğer bir deyişle insanlar daima kişisel
çıkarı peşinde koşan rasyonel insandır.

930.

Açık uçlu soru nedir?
Açık uçlu soru, basitçe evet ya da hayır olarak cevaplanamayan, şıkları
bulunmayan klasik, yazılı soruları ifade eden soru tipidir. Açık uçlu soruda
soruyu cevaplayanın duygu ve düşüncelerine analizle ulaşılmak istenir.

931.

Provokasyon nedir?
Bir insanı, bir topluluğu bir kimseye, bir topluluğa, bir örgüte ya da devlete
karşı, sonradan ağır sonuçlar doğuracak bir eylemde bulunmaya yönlendiren,
önceden tasarlanmış girişim.
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932.

Hat sanatı nedir?
Yazı karakter ve unsurları kullanılarak geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçla
kullanılan, bir el sanatı çeşididir.

933.

Ev iş yeri gibi yerlerde polis arama iznini nerede alır?
CMK 119. maddesinde arama kararı ile ilgili verdiği hususlar;
Bu kanun maddesi kapsamında, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
Cumhuriyet Savcısının, Cumhuriyet Savcısına ulaşılamadığı durumlarda ise
kolluk amirinin yazılı talimatı ile arama yapılması mümkündür. Aramalar
mutlaka 24 saat içerisinde hakim onayına sunulmalıdır.

934.

Naim Süleymanoğlu kimdir?
Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan Türkü halterci. Birçok otoriteye göre tüm
zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir. Lakabı, yapıca ufak tefek ancak
çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü'dür.

935.

Fedakârlık nedir?
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi
çıkarlarından vazgeçme anlamında kullanılmaktadır. Eş anlamlısı özveridir.

936.

Guarnika kimin eseridir? Konusu nedir?
Tablo, Pablo Picasso’ ya aittir. İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanya’sına
ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini
bombalamasını anlatmaktadır.

937.

Etik nedir açıklayınız?
Sözlük anlamı; töre bilimi ve çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması
veya kaçınması gereken davranışlar bütünüdür. Ayrıca Etik doğru
davranışlarda bulunmak, doğru bir insan olmak ve değerler hakkında düşünme
pratiğidir.

938.

İnternet sitelerinin başında yazan www nun anlamı nedir?
World Wide Web yani ‘’Geniş Dünya Ağı’’ anlamına gelmektedir.

939.

Türkiye ile ortak denizleri olan ülkeleri sayınız?
 Karadeniz’e ortak olan ülkeler; Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan,
Romanya
 Ege Denizi’ne ortak olan ülke; Yunanistan
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 Akdeniz’e ortak olan ülkeler; Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Fas,
Cezayir, Tunus, İspanya, Libya, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Karadağ,
Kıbrıs
940.

Toplumda kadının yeri nedir?
Yıllarca kadının toplumdaki yeri yalnızca ev ile sınırlandırılmış ancak Sanayi
toplumuna geçişle birlikte kadının iş hayatındaki yeri biraz daha artmış ve bu
kulvarda kadının da olduğu topluma alıştırılmaya başlanmıştır. Özellikle
Cumhuriyet yıllarından sonra kadına bir takım hak ve özgürlükler tanınmış ve
yasa önünde erkekle eşit konuma getirilmiştir. Her ne kadar anayasa önünde
bir takım haklara sahip olduğu bilinse de; iş yaşamında, aile içinde, sokakta
‘kadının yeri evidir, çocuklarının annesi olacaktır’ düşüncesi yıkılamamıştır.
Ancak kadınların yılmadan verdiği mücadeleler sonucunda cinsiyet ayrımcılığı
konusunda bir farkındalık oluşmuştur. Günümüzde de yazılımcı, siyasetçi,
gazeteci, antrenör gibi pek çok meslek gruplarında kadınları görebiliyoruz.
Umuyorum ki kadının toplumdaki zamanla daha da yükselecek ve hak ettiği
seviyeye ulaşacaktır.

941.

Sosyoloji ve psikoloji bilim dalını açıklar mısınız?
Sosyoloji veya toplumbilimi, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir
bilim dalıdır. Sosyoloji, toplumsal eşitsizliği, sınıfsal yapıları, demografik
yapıdaki değişimleri, politik toplum yasalarını ve hükümetin işleyişini, ırk ve
cinsiyetleri inceler.
Psikoloji veya ruh bilimi, davranışı ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçli ve
bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncenin incelemesini yapar.
Psikoloji, çok kapsamlı bir bilimsel alandır.

942.

Kitle iletişim araçları nelerdir?
Posta, telgraf, telefon, faks, gazete, dergi, radyo, televizyon, uydular,
bilgisayarlar gibi iletişimi sağlayan araçlar kitle iletişim araçlarıdır.

943.

Kaç tane anayasamız vardır? Hangilerinde darbe etkisi vardır?
 1921 Anayasası
 1924 Anayasası
 1961 Anayasası
 1982 Anayasası
olmak üzere dört tane anayasamız vardır. Bunlardan 1961 ve 1982 anayasaları
darbe etkisiyle hazırlanmıştır.
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944.

İdari bilimler nelerdir?
 İktisat.
 İşletme.
 Maliye.
 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.
 Yönetim Bilişim Sistemleri.
 Uluslararası İlişkiler.

945.

Kazan kazan yöntemi nedir? Örneklerle açıklayınız?
Esasında her iki tarafın da kazandığı bir iletişim, anlaşma, yaklaşım biçimine
verilen addır. Tamamen zıt görüşlerin ve çatışmaların her iki tarafın da kazanç
sağlayacağı bir şekle dönüşmesini sağlayan kazan kazan yaklaşımı veya
davranış biçimi sağlıksız iletişimin ve kötü sonuçlanacağı aşikâr olan bir
tartışmanın seyrini tamamen değiştireceği için en çok da iş dünyasında
karşılaşılıyor.

946.

Hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı yapmış 5 isim sayınız?
 İsmet İnönü
 Celal Bayar
 Süleyman Demirel
 Turgut Özal
 Abdullah Gül
 Recep Tayyip Erdoğan

947.

Polis Akademisi’nin vizyonu nedir?
Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün (GBE) temel amacı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Polis Akademisi’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı
ve güvenlik bilimleri alanında uzman personel yetiştirmektir. GBE, güvenlik
bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermekte, alanda
bilimsel çalışmalar yapmakta ve evrensel bilgi birikime katkıda bulunmaktadır.
Ayrıca GBE, kamu ve özel sektöre kurs ve sertifika programları da
düzenlemektedir. Bu amaçları desteklemek üzere GBE, bilimsel toplantılar,
sempozyumlar, konferanslar ve seminerler de düzenlemektedir.

948.

Polis Akademisi’nin misyonu nedir?
Emniyet Teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip
edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini
sağlamada yeterli donanıma sahip, yüksek verimlilik seviyesinde çalışan ve
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çalıştırabilen amir ve memur yetiştirmek, Güvenlik Bilimleri alanında
lisansüstü eğitim ve öğretim vermek, Polis Yükseköğretim Kurumları olarak
çağdaş ve bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini
yaymak, ulusal alanda güvenlik hizmetinin gelişmesine ve kalkınmasına destek
olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve
çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.
949.

Cumhurbaşkanı neden bütçe kanununu veto edemez?
Bütçe kanunu: Yapılacak harcamaların miktarını ve bu harcamaları yapacak
olan kurumu belirleyen, harcamaları sınırlayan kanun ve kurallardır.
Cumhurbaşkanı bütçe kanununu veto edemez. Çünkü eğer cumhurbaşkanı
bütçe kanununu veto ederse ülkede önemli ölçüde karışıklık ve kargaşa
meydana gelir. Bütçe kanunu veto edilirse kurumlarda çalışmakta olan insanlar
maaşını alamaz ve zor durumda kalır. Bu durum toplumda büyük ölçüde
huzursuzluğa sebep olur. Bütçe kanunu, meclis tarafından büyük bir dikkatle
ve önemle hazırlanır. Bu sebeplerden dolayı bütçe kanununun Cumhurbaşkanı
tarafından veto edilememesine dair bu durum anayasa ile koruma altına
alınmıştır.

950.

Kimyasal reaksiyon nedir?
Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin
birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte
maddeler oluşturmasıdır.

951.

Floresan ampulleri içindeki beyaz toz hangi maddedir?
Floresan lambanın içindeki beyaz toz fosfordur. Gaz halinde ise cıva,
bulunmaktadır. Bu iki madde de insan sağlığı açısından son derece zararlıdır.

 Floresan lamba: Flüorışıyla ışık saçan lamba. Genellikle düşük basınçlı cıva
buharı doldurulmuş ve iç çeperleri fosforla kaplanmış, iki ucunda
elektrotlar bulunan cam bir tüpten oluşur. Cıva buharından elektrik akımı
geçtiğinde oluşan morötesi ışınım fosfora çarparak görünür ışınıma, yani
ışığa dönüşür.
952.

Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz.
 Robotlar özellikle sanayi ve iş alanında kullanılabileceği için daha büyük
bir iş gücüdür. Bir insan 24 saat hiç durmadan çalışamayabilir fakat robotlar
bunu yapabilir.
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 İnsanların yapısı gereği yapmayacağı işleri robotlar çok rahat bir şekilde
yapabilir. Örneğin Mars gezegeninin yüzeyine inip incelemeler yapan
robotlar gibi.
 Robotlar ülke ekonomisini daha ileriye götürebilir ve dış ülkelere bu
teknoloji satılabilir.
 Tıp ve teknoloji alanında çok faydalı olabilir. Buna örnek bazı ameliyatların
robotlar ile yapılması gösterilebilir.
 Tehlikeli ve hayati önem taşıyan işler robotlar tarafından
gerçekleştirilebilir. Örneğin bomba imhasında robotların kullanılması gibi.
953.

İki taraflı ajan ne demektir?
Birbiri hakkında istihbarat toplayan iki rakip insan, devlet ya da topluluk için
de ayrı ayrı ajanlık yapan kimselerdir. Size çalışıyormuş gibi gözüküp karşı
tarafa da sizden bilgi sızdırırlar.

954.

Sponsor nedir?
Kendini tanıtmak ya da yalnızca desteklemek amacıyla, bir sanat, kültür, spor
vb. etkinliğinin giderlerinin tümünü ya da bir bölümünü bir tür bağış olarak
karşılayan kimse ya da kuruluş.

955.

Öz yönetim nedir?
Bireyin kendi kendini izleme ve kişisel değerlendirme yoluyla davranışlarını
ve duygularını kontrol etmeyi öğrenmesidir.

956.

Öz savunma nedir?
Öz savunma kısaca bir insanın kendini ve ya bir başkasını gelen ya da gelecek
tehlikelere karşı savunmasıdır. Öz savunmanın şartları, ortada haksız bir
saldırının olması ve bu haksız saldırıya karşı savunma yapmanın zorunlu
olmasıdır diyebiliriz.

957.

Fiil ehliyeti nedir?
Fiil Ehliyeti, kişinin kendi fiilleriyle hak edinebilme ve borç altına girebilme
ehliyetidir. Gerçek kişilerin, ergin olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak ve
kısıtlı olmamak şartlarını sağlamaları halinde fiil ehliyetlerinin olduğunu kabul
edilmektedir

958.

Parlamento kararları nedir?
 Mecliste oylama suretiyle yapılan işlemlerdir. TBMM genel kurul
kararlarıdır.
 Cumhurbaşkanı imzası yoktur.
 Resmi gazetede yayımlanır.
 Yargısal denetimi yoktur.
 Eğer bir işlem şekli kanun ise parlamento kararı olamaz.
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 3 istisna vardır ve yargı denetimleri vardır. Bunlar:
1. TBMM içtüzükleri
2. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı
3. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı
 Parlamento kararları:
1. Meclis başkanını seçmek
2. Erken seçime karar vermek
3. Yüce divana sevk etmek
4. TSK’ nın yurt dışına sevki
5. AYM’ ye 3 üye seçmek
6. Sayıştay başkan ve üyelerini hem seçmek hem görevden almak
7. RTÜK üyelerini seçmek
8. Kamu baş denetçisini seçmek
959.

Terör örgütleri neden küçük çocukları hedef alırlar?
 Ergen beyni sağlıklı karar verecek, bilinçli seçimler yapacak durumda
değildir. Beynin karar verme ve planlamadan sorumlu olan bölümü, henüz
gelişimini tamamlamıştır. Zekâ potansiyelinin en tepede, ama o zekâyı
işleyecek aklın en dipte olduğu dönemdir.
 Terör örgütleri ve çıkar grupları, özellikle bu kırılgan dönemi fırsat bilir.
Çocuğun bir kimlik kazanmaya çalıştığı, dünyaya anlam vermeye çalıştığı
bu dönemde, bu ihtiyacı “ulvi değerlere”, “yüce bir amaca” hizmet ettiğini
söyleyen bir ideolojik örgüt karşılayabilir.
 Yüce bir davaya hizmet ettiğini düşünmek, bir işe yarayacağına
inandırılmak, gencin kimlik bunalımına ilaç gibi gelebilir. Ama bazen bu,
kolanın içine gizlice atılan ilaçtır. Ergen beyni bu niyeti sağlıklı
değerlendirebilecek durumda değildir. Beyin bu dönemde, “yıkanmaya”
çok müsaittir.

960.

Terör örgütleri (DAEŞ, PYD, PKK vs.) nasıl engellenir?
 Çatışma bölgelerinden geri dönenler için yeniden entegrasyon programları
sağlama;
 Bireyler ve ülkeler için özel gereksinimlerine göre düzenlenmiş yaklaşım
oluşturma (tedbirlerin etkinliği/etkin olma durumu);
 Kalıplaşmış yargı ve ayrımcılığın önlenmesi için toplum içinde ve kurumlar
arasında farkındalığı arttırma;
 Yıkıcı kült, etnik ve ideolojik tabanlı terör örgütlerinin mevcut ve
potansiyel tehditleri hakkında farkındalığı arttırma;
 Toplumdaki konu ile ilgili yanlış inanç ve efsaneleri eğitim yoluyla
yıkma/kırma;
 Radikalleşme ve terör grupları kavramları hakkında hayat boyu öğrenme ve
sürekli kendini geliştirme;
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 Kültürel kodların terörle bağdaştırılmasından (profillemenin basmakalıp
yargılara göre biçimlenmesi) kaçınma;
 Radikalleşme sürecinin analizinde toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımda
olma;
 Göçmen Temelli Politikalara ve Entegrasyona önem verme;
 Radikalleşmenin tespit edilmesi ve mücadele edilmesi için sosyal
medyayı takip etme;
 Radikal mesajların yayılmasını engellemek için radikal grupları/bireyleri
ve forumları izleme;
 Farkındalık oluşturmak adına sosyal medyayı bilgilendirme ve eğitim
amaçlı kullanma.
961.

Asala nedir?
1960-1970’de artan ve Türklere ve Türklerin yaşadıkları bölgelere büyük zarar
veren Ermeniler, Azerbaycan bölgesinin yanında Gürcistan, Türkiye ve İran
topraklarını da ele geçirip büyük bir Ermenistan Devleti kurmak istemiştir.
Ermeniler, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek adına propagandalar ve saldırılar
yapmış ve bu saldırılarını yürütmek için ASALA adında bir örgüt
kurmuşlardır. Agop Agopyan ASALA’nın başına geçerek terör faaliyetlerinin
teşkilatlanmasında önemli rol oynamıştır. ASALA, kendileriyle aynı amacı
taşıyan diğer terör örgütleri Ebu Nidal ve Kara Eylül ile işbirliği yapmıştır.

962.

Tanık ne demektir? Tanıklık ne demektir? Sanık ne demektir?
Tanık ya da şahit, gördüğünü veya bildiğini anlatan kimse. Bir duruşmada
bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse olarak da tanımlanır. Tanıklık gönüllü
ya da yasa zoruyla yapılabilmektedir.
Sanık, suç işlediği düşünülerek mahkemeye sevk edilen kişi. Hakkında ceza
davası açılan ve ceza mahkemesinin verdiği karar hükmünün kesinleşmesine
kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir.

963.

Sanal organizasyon nedir?
Sanal organizasyon, çalışanların belli bir yerde toplanmadığı, değişik
mekânlardaki işletmelerin bir ürün veya hizmetin üretiminin belirli
safhalarında yer aldığı, bilgisayar olanakları ile sürekli haberleşme içinde
bulunan ve sanki tek bir organizasyon gibi müşterilerine mal veya hizmet
sunan bir organizasyondur

964.

Patent nedir?
Patent, buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme,
kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan belgedir. Buluşu
yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dâhildir.
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965.

Küreselleşme nedir?
Küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış
verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir. Küreselleşme
kavramının özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu
izlenimini vermesidir.

966.

Yönetim ne demektir?
Yönetim, insanların tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlara
ulaşabilmek için, başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığı ile iş başarma ve
amaçlara ulaşmadır.

967.

Fikri mülkiyet nedir?
Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür; söz konusu
kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını
belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.

968.

Sözsüz iletişim nedir?
Sözsüz iletişim, konuşulan dilin dışında, jestler, mimikler ya da diğer dilsel
olmayan işaretler aracılığıyla ifade edilen iletim biçimlerini kapsar. Günlük
iletişimin önemli bir kısmı sözsüz iletişime dayanır.

969.

İletişim sürecini etkileyen olumsuz faktörler nelerdir?
Ön yargılı olmak, emir vermek, tehdit etmek, suçlamak, alay etmek, isim
(lakap) takmak, argo sözcük kullanmak, karşısındaki kişinin sözünü kesmek,
sen dili kullanmak iletişimi olumsuz etkiler.

970.

Sınırda kişilik bozukluğu nedir?
Kişinin kendisi ve diğer insanlar hakkındaki düşünme biçimini, sosyal hayatta
problem yaratacak şekilde etkileyen bir mental rahatsızlıktır. Davranış ve
duyguları yönetememe, istikrarsız ilişki gibi durumların oluşmasına yol
açabilir.

971.

Enformasyon savaşı nedir?
"Enformasyon Savaşı – Siber Savaş – Net Savaşı". Net savaşının hedefi insan
beynidir. “Birinci dalga” savaşlar toprak, “ikinci dalga” savaşlar ise üretim
kapasitelerinin kontrolüne yöneldiği gibi, ortaya çıkmakta olan “üçüncü dalga”
savaşlar da bilginin kontrolü için yapılacaktır.
Bunun yanında, her hangi bir toplumda “çatışma tarzı” aynı toplumun
“zenginlik-yaratma tarzı”nı takip ettiği gibi, geleceğin savaşları artan bir
şekilde “enformasyon savaşları” dır.

www.ankaraparkur.com

Ankara Parkur

ankarapomemparkur

HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ..

260

972.

Siber alan nedir?
İnternet iletişim ağları, gömülü işlemci ve kontrol birimlerini içeren, bilgi
teknolojileri altyapılarından meydana gelen, bir birine bağlı ağların
oluşturduğu bilgi ortamındaki bir küresel alandır.

973.

İstihbarat nedir? İstihbarat türleri nelerdir?
İstihbarat, haber ve bilgi alma, duyup öğrenmedir. İstihbarat türleri;
 Açık kaynaklara dayalı
 Görsel istihbarat
istihbarat
 Ses & akustik istihbarat
 Sinyal istihbaratı

974.

Dijital veri nedir?
Sayısal veri, dijital veri veya dijital sinyal, sayısallaştırılmış sinyal. Bir analog
sinyalden belirli örnekler alınır ve analog sinyalin tam karşılığı olmayan dijital
sinyal oluşturulur. Girişteki verinin saklanma veya aktarılma şeklinin
değiştirilmesiyle elde edilir.

975.

Hümanizm nedir?
İnsanın yüceliğini ve insanlık sevgisini en yüce amaç bilen, insanın aklına ve
insanlığa inanan ve insanı her şeyin ölçüsü olarak alan öğreti.

976.

Atom bombası ilk hangi ülkeye, hangi şehirlere atılmıştır?
İlk olay 6 Ağustos 1945 sabahı, Little Boy (küçük çocuk) kod isimli uranyum
tipi silahın Japonya'nın Hiroşima kentine atılmasıyla vuku bulmuştur. Üç gün
sonra ise Fat Man (Şişman adam) kod isimli plütonyum tipi silah aynı ülkenin
Nagazaki kentine atılmıştır. Kullanılan bu silahlar neticesinde çoğu sivil
132.000 kişi yaşamını kaybetmiştir.

977.

Devalüasyon nedir?
Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin
ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla
düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para
biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.

978.

Devletler hangi unsurlardan oluşur?
Devletin dört unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Ülke, insan topluluğu,
egemenlik ve siyasi otorite. Bu unsurlara sahip bir devletin uluslararası hukuk
kişiliğine sahip olduğu kabul edilir.
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979.

Greenpeace hakkında bilginiz nedir?
Greenpeace, yani “yeşil barış” örgütü, 1971 yılında Kanada’da ortaya
çıkmıştır. Ve çözüm üreten uluslararası bir çevre kuruluşudur. Greenpeace,
çevreye karşı işlenen suçları kamuoyuna duyurmak ve farkındalık oluşturmak
amacıyla kampanyalar düzenliyor; lobi faaliyetleri yürütüyor; çeşitli etkinlikler
tertipliyor, yaptıkları analiz ve çalışmaları basın aracılığı ile kamuoyu ile
paylaşıyor.

980.

Ceza muhakemesi nedir?
Ceza muhakemesi veya Ceza yargılaması, ceza hukukunda iddia, savunma ve
yargılama sürecidir. Amaç ise maddi gerçeğe ulaşılmasıdır. Ceza muhakemesi
süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemin/eylemlerin suç olduğuna dair
görülen suç şüphesi ile başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder.

981.

Wikipedia nedir?
Kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanan; özgür,
bağımsız, ücretsiz, reklamsız, kâr amacı gütmeyen bir internet ansiklopedisidir.
Sürekli eklemeler ve değişiklikler yapıldığı için hiçbir zaman
tamamlanmayacağı varsayılmaktadır.

982.

Tek yönlü iletişim nedir?
Tek yönlü iletişim yalnızca gönderici tarafından mesajın karşı tarafa iletildiği
ve bir karşılık alınmadığı durumda gerçekleşir. Bu iletişim sürecinde dönüt
bulunmaz. Örnek olarak televizyon yayını gösterilebilir.

983.

Hukuk dilinde savunma nedir?
Savunma, avukat yardımından yararlanma, soru sorma, susma, aleyhine olan
işleme katılmama, tercümandan yararlanma, delillerin toplanmasını isteme,
duruşmada hazır bulunma, kanun yoluna başvurma gibi hakları ifade
etmektedir.

984.

550 vekil sayısının 600’e yükseltilmesinin faydası nedir?
Milletvekili sayısındaki artışla birlikte halkın meclisteki temsiliyet oranında
artış sağlanır. Bu temsilde adaleti arttıran, halkın temsil gücünü güçlendiren bir
girişimdir. Milletvekili sayısı arttıkça vatandaşın ulaşabileceği kanallar artar.

985.

Denetim nedir?
Bir işin olması gerektiği yolda yapılıp yapılmadığını anlamak ya da işi
yapılması gerektiği biçimde, yolda yürütmek için gözetip bakmak, incelemek.
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986.

Kitle nedir?
Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle. Belirli işleviyle
özellik gösteren büyük insan kalabalığı kitledir.

987.

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) nedir ve ne görevi yapar?
Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir
mahkemedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence
altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin,
toplulukların, tüzel kişilerin ve diğer devletlerin, belirli usul ve kurallar
dâhilinde başvurabileceği bir yargı merciidir.

988.

Polisin medya ile ilişkisi nasıl olmalıdır? Olumsuz yansıyan durumlarda
nasıl bir tutum sergilemelidir?
Polisler kamu düzenini ve güvenliğini sağlarken medya da halkı bilgilendirir.
Bu nedenle polis teşkilatı ve medya kuruluşları arasında yardımlaşma
olmalıdır. Polis teşkilatı olaylarla ilgili medyayı bilgilendirmeli ve medyayı
polis karşıtı olarak görmemelidir. Medya ise olayları nesnel olarak ele almalı
ve polis teşkilatındaki olumlu gelişmeleri de halka aktarmalıdır.

989.

Ülke nedir? Neyi kapsar?
Ülke, bir devletin egemenliği altında bulunan, başkenti ve bayrağı olan,
genellikle bağımsız toprakların tümü, memleket, yurt. Ülkelerin genellikle
kendi parlamentosu ve/veya hükûmeti vardır.

990.

Halkın devlete olan güvenini nasıl temin edersiniz?
Devlet halkını düşünerek adımlar atar. Halkın yararına olan projeleri hayata
geçirir ve halkın refah içinde yaşamasını amaçlar. Halk devletin bu çabasını
gördüğünde devletine güvenir. Eğer bir halk devlet zora düştüğünde top yekûn
mücadele edip olumsuz şartlardan tez zamanda kurtulabiliyorsa o devlet halkın
güvenini temin etmiş demektir.

991.

Toplumun birbirine karşı güvenini nasıl sağlarsınız?
Güven ortamının oluşması için halkın huzurlu bir yaşama sahip olması gerekir.
Haksızlıklar, adaletsiz yaklaşımlar, dolandırmalar, tuzağa düşürmeler,
çalmalar, kaçırmalar vs. buna benzer birçok olumsuz davranışlar sonucunda
insanlar birbirine güvenemez hale gelir. Önce suçların önüne geçilmeli ve
insanların devlete olan güveni sağlanmalıdır ki insanlarda birbirine
güvenebilsin. Güveni sağlamak hem devletin hem güvenlik güçlerinin hem de
şahısların bireysel mücadeleleri ile olur.
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992.

Devlet malı nedir?
 Devletçe konulan ve alınan türlü vergi, resim ve harçlar
 Devlete ait nakit (Hazine veznelerindeki ve banka hesaplarındaki paralar )
 Her türlü hisse senedi (kambiyo senetleri ),
 Her türlü taşınır, taşınmaz mal,
 Diğer kıymetler (Özel mülkiyete konu olabilen ve yukarıda belirtilen
değerler dışındakiler),
 İrat ve satış bedelleri, (Taşınır ve taşınmaz malların, kambiyo senetlerinin,
diğer kıymetlerin işletilmesinden, kiraya verilmesinden ve satışından doğan
faiz, temettü, kar payı, kira ve satış bedelleri) devlet malıdır.

993.

Lider nedir?
Lider, kendi başarısını, çıkarını, şan ve şöhretini düşünmeden bir işin, şirketin
ya da ülkenin daha iyi bir seviyeye ulaşmasını sağlayan kişidir. Yöneticiler,
mevcut düzeni sürdürmek, sorunlara düzen içinde çözüm bulmak için varken
liderler, değişimi yönetmek için vardır. Eğer bir işin başında bir lider varsa,
orada değişim vardır; değişimin olmadığı yerde lidere ihtiyaç yoktur.

994.

Sivil toplum örgütü nedir? Açıklayınız.
Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında
kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve
çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan,
üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve
gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

995.

Eğitim nedir? Amaçları nelerdir?
Eğitim, yaşantı yoluyla kasıtlı ve istendik yönde meydana gelen kalıcı izli
davranış değişikliğidir.
Eğitimde amaç, bireyin kendini gerçekleştirmesine imkân hazırlayarak insan
ilişkilerini, ekonomik etkinliğini ve vatandaşlık sorumluluğunu geliştirmektir.
Bilgi ve beceriyle donatılmış, sağlam ve iyi karakterli bireyler yetiştirmektir,
denilebilir.

996.

Davranış nedir?
Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her
türlü bilişsel, duyuşsal ve psikomotor tepkilerin genel adıdır. Söz konusu
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutlar birbiri ile etkileşim halindedir.
Bunun sonucunda davranış ortaya çıkar.
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997.

Peyzaj nedir?
Peyzaj genel olarak, manzara veya görünüm anlamına gelmektedir. Daha geniş
kapsamda ise "Bir görüş çerçevesinde yer alan bütün doğal ve kültürel
çevrenin meydana getirdiği görünüş, kompozisyon ya da tablodur. Peyzaj
bulunduğunuz herhangi bir yerde bizi çevreleyen şeylerin tümüdür.

998.

Sanata yardımcı bilim dalları nelerdir?
Tarih, coğrafya, sosyoloji, arkeoloji, arkeometri, filoloji, antropoloji,
paleografi, psikoloji, epigrafi, nümizmatik, kronoloji, etnografya, mitoloji,
felsefe, edebiyat gibi alanlar sanata yardımcı olmaktadır.

999.

Kültür kavramı nedir?
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların
bütünüdür.

1000.

Tarikat ve mezhepler hakkındaki görüşün nedir?
Tarikat, Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına
dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma
yollarından her biri. Mezhep, bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları
sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biridir.
Kelime anlamları yukarıdaki gibi olan tarikat, mezhep vs. gibi kuruluşların
devlet işlerinden uzak tutulması gerektiğini düşünmekteyim. Din ve vicdan
özgürlüğü hakkı çerçevesinde herkes dini istediği gibi yaşayabilmelidir.

1001.

İki tane polisiye dizi söyleyiniz.
 Behzat Ç.
 Arka Sokaklar

1002.

Hırsızlık nedir?
Hırsızlık, yazılı kanunlar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti
kendine ait olmayan bir taşınır malı, izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden
menfaat temin etme işidir. Tüm dinler tarafından da yasaklanmış bir olaydır.

1003.

Bir insanın hakları nelerdir?
Tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı
eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk,
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renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken,
zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.
1004.

Ben kafana silah dayasam hangi hakkını elinden almış olurum?
Özgürlük ve güvenlik hakkım elimden alınmış olur. Çünkü insan haklarının en
temelinde yer alan haklardan birisi olan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı,
kişinin bedensel olarak istediği gibi hareket edebilme özgürlüğüne ve bunun
güvencesine sahip olmasını içerir.

1005.

Organik madde nedir?
Canlıların üretebildiği (sentezlediği), hücrelerin yapı taşlarını oluşturan,
hücrelerin enerji gereksinimlerini karşılamak için ve düzenleyici görevler
üstlenen (yani hormonlar) biyolojik moleküllere ‘organik madde‘ adı verilir.
Temel olarak 7 gruptan oluşur: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler,
nükleik asitler, enzim ve hormonlar.

1006.

Cinsiyet ayrımcılığı hakkında bilgi veriniz?
Cinsiyet ayırımcılığı;
 genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda adaletsiz bir
şekilde davranılmasıdır.
 bireyin insan haklarından tümüyle yararlanmasını engelleyen sosyal açıdan
yapılandırılmış cinsiyet rolleri ve normlarına dayalı olarak herhangi bir
ayırıma, dışlanma ya da kısıtlamaya maruz kalmasıdır.
 kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel hizmetlerden
yararlanmada yetersizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak
yer alması ve kadınlarla erkekler arasındaki kişisel ilişkilerdeki güç
dengesizliği
hususlarıyla yakından ilişkilidir.

1007.

Obezite nedir bilgi veriniz?
Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı ve anormal yağ birikmesidir.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vücut kitle indeksi sonuçları 30'un üzeri obez,
40'un üzeri morbid obez, 50'nin üzeri süper obez olarak isimlendirilir.

1008.

Topluma yönelik suçlardan 5 tanesini söyleyiniz?






Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
Çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi,
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
İhaleye fesat karıştırma
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1009.

Propaganda nedir?
Propaganda, çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını
taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Propaganda tarafsız bilgi
sağlama yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar.

1010.

Özel harekât polisi ne iş yapar?
Polis Özel Harekât ya da bilinen kısa adıyla PÖH, Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine
kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar
kullanan bir özel harekât birimidir.

1011.

Poliste olması gereken özellikler nelerdir?
Bir polis;








Soğukkanlı ve sabırlı
Güler yüzlü ve etkili konuşan
Disiplinli ve kararlı
Tarafsız, dürüst ve misafirperver
Enerjik ve esnek çalışmaya uygun
Kibar, nazik ve iyi niyetli
Detaya özen gösteren, şüpheci ve araştırmacı olmalıdır.

1012.

Polis gücünü nereden alır?
Polis gücünü yasalardan, desteğini halktan alır.

1013.

UNESCO nedir?
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’dür. Birleşmiş Milletler ‘in
özel bir kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur. Merkezi Paris'te bulunan ve
Genel Konferans, Yürütme Konseyi, Sekreterlik olmak üzere üç organı olan
UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçlarını kendisine üye olan
her devlette kurulan Milli Komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirmeye
çalışmaktadır.

1014.

Anayasanın ilk dört maddesini sayınız.
 MADDE 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
 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.
 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.

www.ankaraparkur.com

Ankara Parkur

ankarapomemparkur

HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ..

267

 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.
1015.

Hobi ve fobi nedir?
Hobi, kişinin işi, meslek çalışması, asıl uğraşı dışında, dinlendirici bir iş olarak
yaptığı, oyalayıcı şey.
Fobi, kişinin, belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyduğu, kapıldığı
baskılı, kaygılı, olağan olmayan, hastalık derecesinde güçlü korku.

1016.

DAEŞ nedir?
Irak ve Şam İslam Devleti ya da kısaca IŞİD (Arapça telaffuz ile DAEŞ) Irak
ve Suriye’de faaliyet gösteren bir silahlı terör örgütüdür ve kendini İslam
devleti olarak tanımlamaktadır. Suriye ve Irak’taki çeşitli petrol rezervleri
üzerinde kontrol sağlayan dünyanın en zengin terör grupları arasında
gösterilmektedir.

1017.

Verimlilik nedir?
Verilen görevi ya da bir işi zamanında ve amacına uygun bir şekilde
tamamlamak.

1018.

Takım ruhu nedir?
Takımın, belli bir amacı gerçekleştirebilmek uğruna kenetlenmesidir. Bu
bağlamda Biz düşüncesi ben düşüncesinin önünde gelir.

1019.

Milli irade nedir?
Ulusça kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet.

1020.

Askeri vesayet nedir?
Askeri koruma, askeri vasilik, koruma altına alınan.

1021.

Devletin asıl görevleri nelerdir?
Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini,
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk
Devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

1022.

Safahat kimin eseridir?
Mehmet Akif Ersoy’un eseridir.

1023.

Polislikte disiplinin önemi nedir?
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Görevine sadık kalan ve yaptığı işi kusursuz yapmaya çalışan bir polis
disiplinli bir polistir. Kurallara uymak, düzene ayak uydurmak, verilen emirleri
eksiksiz yerine getirmek, sorumluluk sahibi olmak gibi faktörler bir polis için
olmazsa olmazlardandır. Disiplinli bir polisin hata yapma oranı çok ama çok
düşüktür. Polis disiplinli bir çalışma ile üstlerinde aldığı emirleri yerine getirir
ve sadece üstlerine değil aynı zamanda vatandaşa da karşı olan
sorumluluklarını yerine getirmiş sayılır. Bu sebeplerden dolayı polislikte
disiplin önemli bir yer teşkil eder.
1024.

Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın sözünü açıklayınız.
Tarihimizde bir daha İstiklal Marşı yazılması demek aynı acıların ve kayıpların
bir kez daha yaşanması demektir. Bu nedenle aynı acıların yaşanmaması için
Mehmet Akif Ersoy tarafından bu söz söylenmiştir.

1025.

Motivasyon nedir?
Güdü veya motiv, bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güç.
Davranışa enerji sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak
tanımlanır. Bireyin içsel gücü ile davranışa hazır hale gelmesine güdülenme
yani motivasyon denir.

1026.

Dünyanın yeni 7 harikası nelerdir?
 Machu Picchu, Peru
 Chichen Itza, Meksika
 Kurtarıcı İsa Heykeli, Brezilya
 Çin Seddi, Çin Halk Cumhuriyeti
 Petra, Ürdün. ...
 Kolezyum, İtalya. ...
 Taç Mahal, Hindistan.

1027.

Adalet mülkün temelidir sözünü açıklayınız.
Her tür idari sistemlerin ayakta durmalarının tek şartının adaletle, yani kulların
hak ve hukukunu muhafaza etmekle mümkün olabileceği ifade edilmektedir.

1028.

Bilgi çağı ne demektir açıklayınız.
Üretim sürecinde insanlığın sahip olduğu bilgi miktarı nicelik ve nitelik olarak
arttığı müddetçe çok daha fazla madde ve enerji kaynağı insan ihtiyaçlarını
karşılamada kullanılabilir işte sahip olunan bilgi miktarının bu kritik eşiği
geçip üretim fonksiyonunda ana belirleyici unsur ve birincil üretim faktörü
olduğu çağa bilgi çağı denilmektedir.
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1029.

Türkiye’nin son durumu hakkında bilgi veriniz.
2021 yılında da AB-Türkiye arasındaki ticaretin aynı oranlarda devam etmesi
bekleniyor.
Bununla birlikte, Birleşik Krallık ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması
(STA) da Türkiye’nin Avrupa’ya ticarette elini güçlendiren bir hamle oldu.
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, pandeminin yarattığı dış ticaret
sorunlarının çözülmesi gibi konu başlıkları 2021 yılında taraflar arasındaki
temasların öncelikli konuları olacak
Öte yandan 2020'nin son günlerinde açıklanan AB ile Çin arasındaki yatırım
anlaşmasının Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkileyeceği
merak konusu. AB yetkilileri 2013'ten beri planlanan anlaşmanın 2022'de
yürürlüğe gireceğini belirtirken, söz konusu anlaşma ile Avrupalı
yatırımcıların Çin’de üretim yapmasını kolaylaştıracak bir dizi adım atılacak.

1030.

Karadenize komşu olan ülkeleri sayınız.







1417.

Türkiye
Bulgaristan
Romanya
Ukrayna
Rusya
Gürcistan

Anıtkabir içinde hangi müzeler vardır?








Misak-ı Milli Kulesi
Anıtkabir Atatürk Müzesi
Hürriyet Kulesi
İstiklal Kulesi
Mehmetçik Kulesi
Aslanlı Yol
Sanat Galerisi

1418.

İnsanlığın sanat mirası içerisinde yer alan Nemrut Milli Parkı
hangi ilimizde bulunmaktadır?
Adıyaman

1419.

'İncil' nedir?
İsa Peygamber’e indirilen, içinde Hazreti İsa’nın yaşamı, yasa ve öğretisi
bulunan kutsal kitap, Hıristiyan dininin kutsal kitabı.
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1420.

Hukuk dilinde 'Kast'-'Kasıt' ne demektir?
Kast, ceza hukukunda failin gerçekleştirdiği hareketi ve bunun sonuçlarını
bilmesi ve istemesidir.

1421.

'Kadir Gecesi' nedir?
Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim in indirilmeye başladığı gecedir.

1422.

'Vatan Yahut Silistre' eseri kime aittir?
Namık Kemal.

1423.

Sultan Abdülmecid’in hayali olan ve asrın projesi olarak
adlandırılan proje hangisidir?
Marmaray

1424.

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve durumunu açıklayınız.
 Türkiye, üç kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı merkezde Doğu ile Batı’yı
birbirine bağlayan özel bir bölgede yer almaktadır. Birçok uluslararası
şirket, Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle üretim ve yönetim üssü
olarak Türkiye’yi seçmektedir. Bu sayede Türkiye bölgesel bir güç ve
önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir.
 AB ile gümrük birliği içinde olan Türkiye’nin 27 ülke ile Serbest Ticaret
Anlaşması bulunmaktadır. Bu, toplamda 1 milyar dolarlık bir pazara
doğrudan erişim anlamına gelmektedir.
 Türkiye, lojistikte bölgesel bir üs haline gelmiştir. Karayolu, demiryolu,
hava taşımacılığında ve henüz yapım aşamasında olan yeni limanlar
sayesinde deniz ticareti için de gelişmekte ve yatırımlarına devam
etmektedir. Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir ticaret ve enerji
köprüsü olan Türkiye’nin jeopolitik konumu, Çin’in tarihi İpek Yolu’nu
canlandırma projesi de düşünüldüğünde, gelecekte dünya ekonomisinde
daha da önem kazanacaktır.
 Türkiye aynı zamanda bir enerji koridorudur. Doğu ile Batı arasında köprü
kuran petrol ve doğalgaz boru hatlarına ev sahipliği yapmasının yanında,
iklimi ve akarsuları sayesinde kurulu kapasitesinin yaklaşık üçte birini
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilecek potansiyele sahiptir.
 Türkiye’de otomotiv sektörünün yerli otomobil ile bir bütün olarak
önümüzdeki yıllarda güçlü bir şekilde büyümesi beklenmektedir. Genellikle
Avrupalı otomobil üreticileri AB ile gümrük birliğinden, ucuz nitelikli iş
gücünden ve çeşitli yatırım destek mekanizmalarından yararlanmak
amacıyla Türkiye’yi seçmektedir.
 Türkiye’de turizm sektörünün iyi çeşitlendirilmiş olması ile İngiliz, Alman
ve Rus turistlerin yanında İran ve Körfez ülkelerinden her yıl daha fazla
ziyaretçiyi ağırlamaktadır.
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 Türkiye, G-20, BM ve NATO benzeri uluslararası büyük kuruluşlarla
birlikte arka planda çalışmaların da yürütüldüğü Uluslararası Ağırlıklar ve
Ölçüler Bürosu ve Aşı Enstitüsü gibi 38 kuruluşa üyedir.
Türkiye’nin Üye Olduğu 38 Uluslararası Kuruluş
1. Afrika Birliği (AfB)
2. Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
3. Doğu Akdeniz için Birlik (AiB)
4. Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ)
5. Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK)
6. Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC)
7. Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD)
8. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)
9. Avrupa Konseyi
10.Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA)
11.Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü (EPPO)
12.Birleşmiş Milletler
13.Bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK)
14.Daimi Hakemlik Mahkemesi (PCA)
15.Dünya Gümrük Örgütü (Gümrük İşbirliği Konseyi)
16.Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
17.Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
18.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)
19.G-20
20.Gelişen Sekiz Ülke (D-8)
21.Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ)
22.Güvenlik İşbirliği Merkezi (RACVIAC)
23.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
24.İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)
25.Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)
26.Karayip Devletleri Birliği (KDB)
27.Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
28.Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı (HCOPIL)
29.MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Avustralya)
30.Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü
(CTBTO)
31.Nükleer Enerji Ajansı (NEA)
32.TÜRK KONSEYİ (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi )
33.Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM)
34.Uluslararası Aşı Enstitüsü (IVI)
35.Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC)
36.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
37.Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)
38.Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü (OIML)
www.ankaraparkur.com

Ankara Parkur

ankarapomemparkur

HER HAKKI SAKLIDIR, İZİNSİZ KULLANILAMAZ..

272

1425.

ACD nedir açıklayınız.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Asya kıtasında
siyasi diyalog ve birliktelik duygusunu güçlendirmeyi, ekonomik ve sektörel
temelde kalkınma işbirliğini yaygınlaştırmayı hedefleyen ve 32 üyesi bulunan
"Asya İşbirliği Diyaloğu"na (ACD-ASIAN COOPERATION DIALOGUE) 26
Eylül 2013 'de üye olduğu gelişmedir.

1031.

1 Dünya Savaşı’nda dünya devletlerin yaşadığı sorunların
Osmanlının menfaatine olan maddeler nelerdir?
Uluslararası barışı sağlamak için Milletler Cemiyet i (Cemiyet-i Akvam)
kurulmuştur.
1. Dünya Savaşını izleyen Kurtuluş Savaşı sonrasında Anadolu topraklarında
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
DEYIM VE ATASÖZLERI

1032.

Parayı zapt etmek deliyi zapt etmekten zordur kelimesinden
ne anlıyorsunuz?
İnsanlar, hayatları boyunca çalışır ve çalışıp kazandığı parayla birikim yapmak
ister. .Fakat parayı elde tutabilmek her insanın harcı değildir. Bunun için kişi,
iradeli ve azimli olmalıdır.

1033.

Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünü açıklayınız.
Zorluğa alışık olanı yeni kötü durumlar etkilemez.

1034.

Oynamayan gelin yerim dar dermiş sözü ne anlatıyor?
Bir görev verilen birey o görevi yapamazsa hatayı kendinde değil de
başkasında arar.

1035.

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır sözüyle ne demek istenmiştir?
Kusursuz insan yoktur. Her insanın mutlaka eksik yanlış yönleri vardır. Bu
yüzden istediğimiz şartlarda dost bulmak imkânsızdır ve yalnız kalınır.

1036.

Bir musibet bin nasihatten iyidir.’ sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Tecrübe sahibi kişileri dinlemeyip yanlış tutum sergileyen kişinin sonunda
olumsuz
sonuçlar alıp o olaydan tecrübe kazanmasıdır.

1037.

‘Yuvarlanan taş yosun tutmaz’ sözüyle ne anlatılmaktadır?
Bir kişi sürekli iş değiştirirse başarılı olamaz düzen kuramayan kimse varlık
elde edemez.
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1038.

‘Dereyi geçerken at değiştirilmez’ sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Bir işi hangi ekipmanlar ile başladıysak o şekilde bitirmeliyiz, aksi halde
değişen fikirler yapılan işi bitirebilir.

1039.

Atı alan Üsküdar’ı geçti sözünü açıklayınız.
Bazı fırsatlar insanın eline geçtiği zaman onun zamanında değerlendiremez. Ve
hatta çoğu zaman önemli fırsatları kaçırırlar ve pişmanlık duyabilirler. İşte
böyle durumlarda Atı alan Üsküdar'ı geçti atasözü kullanılır.

1040.

Aç adama dokuz yorgan örtmüşler yine de üşümüş sözünü açıklayınız.
[1] Aç olan kimse, ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın, dinlendirilemez;
uyuyamaz.
[2] Bir gerekseme içinde bulunan kimse, ancak onun giderilmesiyle rahata
kavuşturulabilir.

1041.

Aç bırakma hırsız edersin çok söyleme arsız edersin?
İdare ve terbiyesini üstlendiğimiz kişileri devamlı azarlamak ve sıkı tedbirler
uygulayıp uzun öğütler ile yasaklar koymak, onları söz dinlemez bir hale
getirir. Zira bu durumda sözlerimiz tesirini çabuk kaybeder.
Az ama öz söylemek daha faydalı olur. Tıpkı bunun gibi idare ve terbiyemiz
altındakileri maddî ve manevî bakımdan doyurmak ve haklarını vermek de
gerekir. Aksi takdirde onları kötü yola itmiş, hırsızlığa sevk etmiş oluruz.
İnsanlara emanet edilen kişilere veya çocuklara karşı uygun davranış biçiminin
edinilmesini vurgulamak için söylenen bir atasözüdür.

1042.

Uçmaya başlamak için uçakla uçulmaz sözünü açıklayınız.
Bu söz bana ‘emeklemeden koşmak’ ifadesini hatırlattı. Koşabilmek için önce
emeklemek ve düşe kalka yürümeyi öğrenmek gerekir. Bir bebeği kucağımıza
alıp koşmaya başladığımızda bebek koşabiliyor diyemeyiz. Aynı şekilde insan
uçağa biniyor diye insan uçabiliyor da diyemeyiz. Bir işi ve ya eylemi
öğrenmek ve yapmak istiyorsak önce gerekli ortamın ve şartların oluşturulması
lazımdır. Zamana ve çabaya da ihtiyacımız vardır.

1043.

Bacasız sanayi ne demektir?
Turizm. En az bir sanayi kadar ülke ekonomisine yarar sağlayan, döviz getiren
bir kaynaktır ama etrafı kirleten bir bacası da yoktur. Bu yüzden bacasız sanayi
diye nitelendirilmiştir.

1044.

Kel olan Ayşe teyzesinin saçıyla övünür sözünü açıklayınız.
Toplumsal değeri olmayan, sıradan, eğitimsiz, görgüsüz, cahil kişiler
çevresindeki dost ve akrabalarının değerli özellikleriyle övünmeye, kendine bir
pay çıkarmaya çalışırlar.
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1045.

Taşı delen damlanın büyüklüğü değil sürekliliğidir?
Başarılı olmak, hedefine ulaşmak isteyen kişi başaracağına öncelikle kendisi
inanmalıdır. Sonraki aşamada kararlılık, azim ve sabırla çalıştığında amaçlarını
gerçekleştirmesi zor olmayacak, er geç hedefine ulaşacaktır.

1046.

Aşık atmak deyimini açıklayınız.
Birisiyle yarışmak, özellikle kendisinden üstün birisiyle yarış etmez
anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Bir yarışma durumunda insanların
birbirlerine üstün gelmeye çalışması karşısında tercih edilen bir deyimdir.

1047.

Üzüm üzüme baka baka kararır açıklayınız.
İnsan hem etkilenen, hem de etkileyen bir varlıktır. Her zaman bir arada
bulunan, arkadaşlık eden kimseler, birbirlerinin huyunu kapar.

1048.

Sanat bir toplumun bel kemiğidir sözünden ne anlıyorsunuz?
Atatürk’ün;
“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir."
"Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı
olabilirsiniz,
fakat
bir
sanatkâr
olamazsınız."
"Bir millet, sanat ve sanatkârdan mahrum ise tam bir hayata malik olamaz."
Sözlerinden de anlaşılacağı üzere sanatı toplumla tüm bir özdeşlikten
çıkaracak herhangi bir neden yoktur. Gerçekte sanat toplumun bir parçasıdır.
Çünkü çevresiz hiçbir şeyin olmayacağını bilmemiz gerekir. Sanat sadece
insan ilişkilerinin dayandığı iletişimleri olanaklı kılmaya yardım etmekle
kalmaz; üstelik bu ilişkilerin niteliğinin bir parçasıdır.

1049.

İğne ile kuyu kazmak deyimini açıklayınız?
Yetersiz araçlarla, küçük ama sürekli ve sabırlı çalışmalarla, çok güç olan, çok
ağır yürüyen bir işi başarmaya çalışmak.

1050.

Nerede birlik orada dirlik sözünü açıklayınız?
Aralarında duygu ve düşünce birliği bulunan topluluklar, dirlik ve düzenlik
içinde yaşarlar.

1051.

Erken öten horozun başını çabuk keserler deyimini açıklayınız?
Her söz vaktinde ve yerinde söylenmelidir. Bir sözün, zamanı gelmeden
söylenmesi, büyük zararlara yol açabilir. Bunun için, uygun olmayan zamanda
aklına geleni söyleyen kişi cezalandırılır. Nasıl ki vakitsiz öten horoz, uğursuz
sayılarak kesilir. Her şeyin bir vakti zamanı vardır.
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1052.

“Bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözünü açıklayınız.
Bir işin birlikte çok daha hızlı ve kolay biçimde yapılabileceği' şeklinde ifade
edilebilir. Her insanın gücü ve imkânı sınırlıdır. O yüzden özellikle zorlu ve
büyük işler tek başına yapılamaz.

1053.

Şeyh uçmaz mürit uçurur sözünü açıklayınız.
Bir liderin ya da önderin kim olduğunu, esas olarak, onun takipçileri tarafından
belirlendiğini anlatan sözdür.

1054.

"Sanat sanat içindir." sözünü açıklayınız.
Sanat sanat içindir görüşünü Fecr-i Aticilerde benimsemiş ve "Sanat şahsi ve
muhteremdir. Çünkü edebiyat halka yaranma veya halkı aydınlatma aracı
değildir" demişlerdir. Onlara göre sanat tamamen şairin ve sanatçının gönül
hissiyatını açığa vuran bir araçtır.

1055.

Karınca kararınca sözünden ne anlıyorsunuz?
Az, önemsiz ve küçük de olsa, gücü yettiği kadar, elinden geldiğince.

1056.

Ne ekersen onu biçersin sözünün anlamı nedir?
Bir birey çevresindeki insanlara nasıl davranırsa aynı davranışlardan karşılık
görür" anlamında bir atasözüdür.
İyilik yaparsan iyilik bulursun, kötülük yaparsan kötülük bulursun" anlamında
bir sözdür.

1057.

Horozu çok olan köyde sabah geç olur sözünü açıklayınız
Karışanı çok olan işlerden güç sonuç alınır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar,
herkes başka bir yol seçer, işin nasıl yapılacağı konusunda kesin karar
verilemez. Dolayısıyla böyle bir işi sonuca ulaştırmak da oldukça güç olur.

1058.

‘Abanın kadri yağmurda bilir.’ sözünü açıklayınız.
Bir şeyin gerçek değeri ona gereksinim duyulduğunda anlaşılır.

1059.

‘Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ
oldum sanır.’ sözünü açıklayınız.
Görmemiş kimse rastlantı sonucunda layık olmadığı bir duruma kavuştuğunda,
bu durum kendisinin gerçekten hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.

1060.

‘Acele ile menzil alınmaz.’ sözünü açıklayınız.
İvmekle (elini çabuk tutmak, ivediyle iş görmek, çabuk davranmak ) daha
çabuk sonuç alınır sanılmamalıdır.
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1061.

‘Acemi nalbant el eşeğinde dener kendini.’ sözünü açıklayınız.
Mesleğinde ustalaşmamış kimse, ilk denemelerini değersiz malzeme üzerine
yapar.

1062.

‘Açık ağız aç kalmaz.’ sözünü açıklayınız.
İsteklerini uygun bir biçimde söylemesini bilen kimse, onları önünde sonunda
elde eder.

1063.

‘Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna.’ sözünü açıklayınız.
Bir sır, dosta bile açılmamalıdır. Açılırsa oda kendi dostuna anlatır. Bundan
üçüncü kişi duyar. Böylece sır yayılır, sır olmaktan çıkar. Bizim dost
bildiğimiz de başka bir dostu, onunda başka bir dostu olması normaldir.
Bundan dolayı, sır olarak kalmasını istediğimiz bir şeyi en yakınlarımıza bile
söylememeliyiz.

1064.

‘Açtırma kutuyu söyletme kötüyü.’ sözünü açıklayınız.
Karşındakini kızdırırsan onun seninle ilgili olumsuz şeyleri açıklamasına, sana
kötü sözler söylemesine yol açarsın.

1065.

‘Aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır. ’ sözünü açıklayınız.
Yoksulluk insanı öldürmez. Ama yoksulluk insanı sıkıntıya ve üzüntüye
sokarak o kişiyi yıpratır ve güç duruma sokar.

1066.

‘Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.’ sözünü açıklayınız.
Konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz
çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar.

1067.

‘Adamın iyisi işbaşında (veya alışverişte) belli olur.’ sözünü açıklayınız.
Bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

1068.

‘Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork.’
sözünü açıklayınız.
Duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi
tehlikelidir.

1069.

‘Ağaca balta vurmuşlar ‘sapı bedenimden’ demiş.’ sözünü açıklayınız.
İnsana en yakını bile kötülük edebilir.

1070.

‘ Ağaca dayanma kurur, adama (veya insana) dayanma ölür.’
sözünü açıklayınız.
İnsan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

1071.

‘Ağacın kurdu içinde olur.’ sözünü açıklayınız.
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Bir topluluğu çökertecek olan şey yine kendi içinden çıkar.
1072.

‘Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar.’ sözünü açıklayınız.
Yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.

1073.

‘Ağaçtan maşa olmaz.’ sözünü açıklayınız.
Yeteneksiz, beceriksiz kimse önemli işlerde kullanılamaz.

1074.

‘Ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz.’ sözünü açıklayınız.
İşveren işçisi ile birlikte çalışmazsa işçi işe var gücüyle sarılmaz.

1075.

‘Ağanın gözü ata tımardır.’ sözünü açıklayınız.
İş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.

1076.

‘Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.’ sözünü açıklayınız.
Tanrı her yarattığının rızkını verir.

1077.

‘Ağız yer, yüz utanır.’ sözünü açıklayınız.
Armağan alan, armağanı verenin isteğini yerine getirmemeye çekinir ve
mutlaka yapmaya çalışır.

1078.

‘Ağrısız baş mezarda olur.’ sözünü açıklayınız.
Herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.

1079.

‘Ah alan onmaz.’ sözünü açıklayınız.
Kötülük ettiği için beddua alan iflah olmaz.

1080.

‘Akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu (veya oğlunu)
everir.’ sözünü açıklayınız.
Kendilerini akıllı sananlar çok kez akılsız diye tanınanlardan daha az başarı
gösterir.

1081.

‘Akılsız başın cezasını (veya zahmetini) ayaklar çeker .’
sözünü açıklayınız.
Bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.

1082.

‘Alçak uçan yüce konar, yüce konan alçak uçar .’ sözünü açıklayınız.
Alçak gönüllü olan toplum içinde saygı görür ve yücelir, kendisini herkesten
üstün gören sevilmez ve toplum içinde iyi bir yer edinemez

1083.

‘Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır .’ sözünü açıklayınız.
Bilgili kimselerin bulunmadığı yerde cahil kişi bilgiçlik taslar.
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1084.

‘Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır.’
sözünü açıklayınız.
İnsan kendi durumuna göre bir yaşam tarzı benimsemeli, arkadaşlarını da ona
göre seçmelidir.

1085.

‘Al elmaya taş atan çok olur .’ sözünü açıklayınız.
Değerli kimselere sataşan çok olur.

1086.

‘Alışmış kudurmuştan beterdir .’ sözünü açıklayınız.
Alışılan bir şeyden kolayca vazgeçilmez.

1087.

‘Al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz.’ sözünü açıklayınız.
Bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak
gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın
üstesinden gelemez.

1088.

‘Altın yere düşmekle pul olmaz.’ sözünü açıklayınız.
Üstün nitelikli kişinin değeri, bulunduğu yerden uzaklaştırılmasıyla azalmaz.

1089.

‘Altın ateşte, insan mihnette belli olur .’ sözünü açıklayınız.
Altına benzeyen maddenin altın olup olmadığı ateşe dayanıklılık derecesi ile
anlaşıldığı gibi bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve
benliğini koruma gücü ile ölçülür.

1090.

‘Aman diyene kılıç kalkmaz .’ sözünü açıklayınız.
Mertliğinize güvenip size teslim olan düşmanın canına kıyılmamalıdır.

1091.

‘Araba devrilince yol gösteren çok olur .’ sözünü açıklayınız.
İş işten geçtikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur.

1092.

‘Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan
geçer .’ sözünü açıklayınız.
Kıdem ve yaş bakımından büyük olanların yaptıkları her zaman örnek alınır.

1093.

‘Arayan Mevla'sını da bulur, belasını da.’ sözünü açıklayınız.
İyiyi amaçlayanlar iyiye, kötüyü amaçlayanlar ise kötüye ulaşırlar.

1094.

‘Arpa eken buğday biçmez.’ sözünü açıklayınız.
Kötü davranışın karşılığı iyi olmaz.

1095.

‘Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara
çıkar.’ sözünü açıklayınız.
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Bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen toplum içinde utanılacak
bir duruma düşer.
1096.

‘Asıl azmaz, bal kokmaz.’ sözünü açıklayınız.
Bir kimse veya nesne, ne denli biçim değiştirirse değiştirsin aslını yitirmez,
soyluluğunu korur.

1097.

‘At binenin, kılıç kuşananın.’ sözünü açıklayınız.
Her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır.

1098.

‘At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz.’ sözünü
açıklayınız.
Bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her zaman eksiksiz olarak ele
geçmez.

1099.

‘At izi it izine karışmak.’ sözünü açıklayınız.
İyiyi kötüden ayıramayacak kadar bir karışıklık ortaya çıkmak.

1100.

‘At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.’ sözünü açıklayınız.
Yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.

1101.

‘Atılan ok geri dönmez.’ sözünü açıklayınız.
İyi düşünmeden yaptığımız işlerden pişman olarak geri dönmek isteriz ama
artık iş işten geçmiştir.

1102.

‘Ayağı yürüten baştır.’ sözünü açıklayınız.
Halkın düzen içinde çalışmasını baştakiler sağlar.

1103.

‘Az ateş çok odunu yakar.’ sözünü açıklayınız.
Az sayıda kötü insan, çok sayıda iyi insanın başını belaya sokabilir.

1104.

‘Az tamah çok ziyan getirir.’ sözünü açıklayınız.
Hırslı ve pinti insan her zaman zararlı çıkar.

1105.

‘Baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır .’
sözünü açıklayınız.
Babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker.

1106.

‘Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana.’ sözünü açıklayınız.
Kendini bilen, yaşama sorumluluğu duyan akıllı evladın gerçek malı,
kendisinin kazandığı maldır.
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1107.

‘Baca eğri de olsa duman doğru çıkar .’ sözünü açıklayınız.
Yaradılıştan iyi ve doğru olan kimse, ne denli elverişsiz ortam içinde bulunursa
bulunsun niteliğini yitirmez.

1108.

‘Bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun .’ sözünü açıklayınız.
Kişi, karşılık beklediği işten istediğini alabilmek için gereken harcamaları
yapmalıdır.

1109.

‘Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı.’ sözünü açıklayınız.
Bağ, bir kuşak geçecek kadar yaşlandıktan sonra bol ürün verir, zeytinin bol
ürün verebilmesi için en azından iki kuşaklık bir zaman geçmelidir.

1110.

‘Bakan yemez, kapan yer .’ sözünü açıklayınız.
Bir şey yalnızca bakmakla elde edilemez, onu ele geçirmek için davranmak
gerekir.

1111.

‘Bal bal demekle ağız tatlanmaz .’ sözünü açıklayınız.
Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz.

1112.

‘Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir .’ sözünü açıklayınız.
İnsan, tedbirsizliği yüzünden bir felakete uğradıktan ve iş işten geçtikten sonra
neden şöyle yapmadım, neden böyle yapmadım diye üzülür.

1113.

‘Balık baştan kokar.’ sözünü açıklayınız.
Bir işte aksaklığın başta olanlardan kaynaklandığını anlatır.

1114.

‘Balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer .’ sözünü açıklayınız.
Güzel bir şey, onu isteyen ve elde edecek gibi görünenin değil kısmeti olanın
eline geçer.

1115.

‘Baskın basanındır .’ sözünü açıklayınız.
Düşmanı gafil avlayıp saldıran taraf savaşı kazanır.

1116.

‘Baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır.’ sözünü açıklayınız.
Kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü
yollara sürüklenebilirler.

1117.

‘Baş ağır gerek, kulak sağır .’ sözünü açıklayınız.
Kişi ağırbaşlı olmalı ve dedikoduları dinlememelidir.

1118.

‘Baş dille tartılır .’ sözünü açıklayınız.
Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.
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1119.

‘Bezirgân züğürtleşince geçmiş defterleri yoklar.’ sözünü açıklayınız.
Tüccar, eli sıkışınca, önceki varlıklı halini kaybedince belki bir kimseden
alacağı kalmıştır diye eski hesaplarını kontrol etmeye başlar. Aynı zamanda
eski varlıklı halini ve güzel günlerini düşünerek şimdiki haline yanar.

1120.

‘Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huy .’
sözünü açıklayınız.
Bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.

1121.

‘Bin dost az, bir düşman çok.’ sözünü açıklayınız.
Dostun ne denli çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın
olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde yaşarsın.

1122.

‘Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış.’ sözünü
açıklayınız.
Bir insan bazen akla ve mantığa sığmayan bir iş yapar; yapılan iş, hiçbir kurala
uymadığı için pek çok akıllı insan bunu düzeltmeye çalışır, fakat başaramaz.

1123.

‘Biri bilmeyen bini hiç bilmez.’ sözünü açıklayınız.
Küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, daha büyük iyiliklere layık
değildir.

1124.

‘Bir korkak bir orduyu bozar.’ sözünü açıklayınız.
Bir toplumda korkak kişi, kaygılı, heyecanlı sözleriyle kargaşa çıkarır.

1125.

‘Bir koyundan iki post çıkarmak .’ sözünü açıklayınız.
Olması gerekenden daha fazla fayda elde etmek.

1126.

‘Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.’ sözünü açıklayınız.
Herhangi bir olayı, bir işi, bir ödevi küçümsememek, önemle ele almak
gerekir.

1127.

‘Bir tepe yıkılır, bir dere dolar .’ sözünü açıklayınız.
Dünyada hiçbir şey kaybolmaz; birinin kaybettiğini başkası kazanır, bir zengin
fakirleşirken bir fakir de zenginleşebilir.

1128.

‘Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın
çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge)’ sözünü
açıklayınız.
Birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çıkarak yapanı kötü bir
duruma düşürür, suçlu cezasız kalmaz.
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1129.

‘Boğaz dokuz boğumdur.’ sözünü açıklayınız.
Bir söz iyice düşünmeden söylenmemelidir.

1130.

‘Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır .’ sözünü açıklayınız.
Borç zamanında ödenmezse borçluluk duygusu gevşer, hastalık uzun süreli
olursa ölüme yol açar.

1131.

‘Borç yiğidin kamçısıdır .’ sözünü açıklayınız.
Borç, kişiyi daha çok çalışmaya zorlar.

1132.

‘Boş başak dik durur .’ sözünü açıklayınız.
Bilgisiz olan üstün görünmek için kasılır.

1133.

‘Boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (veya az) demiş .’
sözünü açıklayınız.
Çenesi düşükler umulmadık anlarda densizce konuşabilirler.

1134.

‘Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer.’ sözünü açıklayınız.
Bir konu üzerinde sonradan yetiştikleri hâlde kendilerinden önce yetişmiş
olanları geçenler vardır.

1135.

‘Buğday başak verince orak pahaya çıkar .’ sözünü açıklayınız.
Gereksinim duyulan şey değer kazanır.

1136.

‘Cahile söz (veya laf) anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür
(veya zordur) .’ sözünü açıklayınız.
Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak
bundan da zor bir şeydir.

1137.

‘Cambaz ipte, balık dipte gerek. ’ sözünü açıklayınız.
Kişi uzmanlığının gereği ne ise onu yapmalıdır.

1138.

‘Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur.’ sözünü açıklayınız.
Kendisini yetiştiren kimsenin malına hıyanet eden, el uzatan kimse cezasını
bulur.

1139.

‘Can cümleden aziz .’ sözünü açıklayınız.
İnsanın kendisi herkesten daha değerlidir.

1140.

‘Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır.’ sözünü açıklayınız.
Güzel yaşamak isteyen kişi, bu yaşayışın yükünü çekmeyi göze almalı ve
gerekli kaynakları elinin altında bulundurmalıdır.
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1141.

‘Canı yanan eşek, attan yüğrük olur.’ sözünü açıklayınız.
Zarara veya kötülüğe uğrayan kimse acısını çıkarmak ve bir daha aynı duruma
düşmemek için aşırı çaba harcar.

1142.

‘Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez .’ sözünü açıklayınız.
Sıkıntı çekmemiş olanlar, eriştikleri rahatlığın ve mutluluğun değerini
bilemezler.

1143.

‘Cins horoz yumurtada öter .’ sözünü açıklayınız.
Bir insanın ileride ne olacağı daha çocukken belli olur.

1144.

‘Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler .’
sözünü açıklayınız.
Başkalarının pohpohlamalarına kananlar mallarından ve canlarından olurlar.

1145.

‘Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme .’ sözünü açıklayınız.
Kişi, çağrıldığı yere gitmeli, çağrılmadığı yere gitmemelidir.

1146.

‘Çam sakızı çoban armağanı .’ sözünü açıklayınız.
Verilen bir armağanın sunulduğu kimseye değerine uygun olmadığını ve
verenin gücünün ancak buna yettiğini özür yollu anlatmak için söylenen bir
söz.

1147.

‘Çatal kazık yere batmaz (veya geçmez veya çakılmaz).’
sözünü açıklayınız.
Birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez.

1148.

‘Çıngıraklı deve kaybolmaz.’ sözünü açıklayınız.
Kalıcı eser bırakan kimseler hiçbir zaman unutulmaz.

1149.

‘Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hak .’
sözünü açıklayınız.
Kullar Tanrı'dan kendilerine gerekli olan şeyleri dilerler, bu dilekleri kabul
edecek olan Tanrı'dır.

1150.

‘Çobansız koyunu kurt kapar .’ sözünü açıklayınız.
Yöneticisi, koruyucusu olmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer.

1151.

‘Çürük tahta çivi (veya mıh) tutmaz.’ sözünü açıklayınız.
Aslında yaramaz olan veya sonradan o duruma getirilen şeyi, ne kadar
uğraşsanız da işe yarar duruma getiremezsiniz.
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1152.

‘Dağ başından duman eksik olmaz .’ sözünü açıklayınız.
Büyük adamların, büyük iş yapanların her zaman üzüntüleri, sıkıntıları vardır.

1153.

‘Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar .’ sözünü açıklayınız.
Yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinir.

1154.

‘Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış .’ sözünü açıklayınız.
Bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan
ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.

1155.

‘Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz .’
sözünü açıklayınız.
Kötü gereçle iyi iş görülemez.

1156.

‘Demir tavında dövülür.’ sözünü açıklayınız.
Her iş zamanında ve uygun durumda yapılır.

1157.

‘Denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapmak .’
sözünü açıklayınız.
Gerçekte bulunmayan bir konu üzerinde varmış gibi savunuculuğunu yapmak,
hayalî konularda gereksiz söz söylemek.

1158.

‘Destursuz bağa gireni sopa ile kovarlar .’ sözünü açıklayınız.
Bir yere izinsiz girmek veya bir işe izinsiz el atmak kötü karşılanır.

1159.

‘Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez .’ sözünü açıklayınız.
Herkesin gözü önündeki bir olayı şöyle böyle yorumlarla gizlemeye çalışmak
boşunadır.

1160.

‘Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.’ sözünü açıklayınız.
Gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye
atar.

1161.

‘Dünya ölümlü, gün akşamlı .’ sözünü açıklayınız.
Hiçbir durum sürekli değildir, her iyi durumun bir sonu vardır.

1162.

‘Düşman düşmana gazel (veya Yasin) okumaz .’ sözünü açıklayınız.
Düşmandan ancak kötülük beklenir.

1163.

‘Düşmanın karınca ise de hor bakma .’ sözünü açıklayınız.
Düşmanın ne kadar güçsüz olursa olsun dikkat et, uyanık ol.
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1164.

‘Eceli gelen (veya yaklaşan) köpek cami (veya mescit) duvarına
(veya avlusuna) siyer (veya işer) .’ sözünü açıklayınız.
Birinin başına kötü bir şey gelmesi kaçınılmaz olduğunda olmadık
davranışlarda bulunabilir.

1165.

‘Eğilen baş kesilmez .’ sözünü açıklayınız.
Kusurunu anlayıp özür dileyen kişi bağışlanmalıdır.

1166.

‘Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur .’ sözünü açıklayınız.
Verimin çok olması, kullanılan malzemenin bol olmasına bağlıdır.

1167.

‘Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.’ sözünü açıklayınız.
Kişi yalnızca kendi kazancına güvenmeli, başkasının yardımını
beklememelidir.

1168.

‘El elin eşeğini türkü çağırarak arar .’ sözünü açıklayınız.
İnsanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği
kadar ilgilenmez.

1169.

‘El için kuyu kazan, evvela kendisi düşer.’ sözünü açıklayınız.
Başkasına tuzak hazırlayan kimse, bu tuzağa ondan önce kendisi düşer.

1170.

‘Er lokması er kursağında kalmaz .’ sözünü açıklayınız.
İnsan, gördüğü iyiliği karşılıksız bırakmaz.

1171.

‘Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa’
sözünü açıklayınız.
Kimseyi ilgilendirmeyen işleri kendi kendine karar verip yapmalısın.

1172.

‘Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin .’
sözünü açıklayınız.
Sana emanet edilen bir işi sahibinin isteğine uygun olarak yap, kötü bir sonuç
ortaya çıkarsa sen sorumlu olmazsın.

1173.

‘Eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz.’ sözünü açıklayınız.
Bir kimsenin işi bozulduğunda, durumunu düzeltmek için en büyük çabayı
kendisinin göstermesi gerekir.

1174.

‘Fare çıktığı deliği bilir.’ sözünü açıklayınız.
Bir kabahate, suça veya gizli işe kalkışan kişi, yakalanacağını anladığında
nereye sığınacağını bilir.
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1175.

‘ Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (veya kıçına) kabak
bağlamış.’ sözünü açıklayınız.
Yapamayacağı kadar ağır bir işi varken başka bir iş daha yüklenmiş. Kendisi
sığıntı durumundayken yanına bir kişi daha almış.

1176.

‘ Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.’ sözünü açıklayınız.
Talih, fakire hiç gülmez; aynı sermaye zengine daha çok, fakire daha az gelir
getirir.

1177.

‘Gafile kelam, nafile kelam.’ sözünü açıklayınız.
Gaflet uykusunda olan kişiye söz kâr etmez.

1178.

‘Gammaz olmasa tilki pazarda gezer.’ sözünü açıklayınız.
Yasal olmayan yollardan gizlice çıkar sağlayan kişi, yakayı ele vereceğinden
korkmasa bütün bu işleri açıktan yapar.

1179.

‘Gâvurun ekmeğini yiyen gâvurun kılıcını çalar.’ sözünü açıklayınız.
Kişi, inançları ayrı da olsa, hoşlanmasa da geçimini sağlayan kimseye hizmet
eder.

1180.

‘Geceler gebedir .’ sözünü açıklayınız.
Her sabah yeni olaylarla karşılaşırız.

1181.

‘Geçme namert köprüsünden, koparsın su seni.’ sözünü açıklayınız.
Namerde karşı minnet altında kalmaktansa sıkıntıya katlan.

1182.

‘Gelen gideni aratır (veya gelen gidene rahmet okutur).’
sözünü açıklayınız.
Beğenmediğimiz bir kişinin yerine öyle birisi gelir ki eskisini aratır.

1183.

‘Gelene git denilmez.’ sözünü açıklayınız.
Kendiliğinden gelen bir konuk geri çevrilmez.

1184.

‘Gemisini kurtaran kaptan.’ sözünü açıklayınız.
Güç bir duruma düşüldüğünde ne yapıp edip kendisini veya yakın
çevresindekileri kurtaranlar için söylenir.

1185.

‘Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir .’ sözünü açıklayınız.
İnsan gençliğinde yaptığı şeylerin çoğunu yaşlandığında yapamaz ve gençliğin
ne denli değerli olduğunu o zaman anlar.

1186.

‘Gidilmeyen yer senin değildir .’ sözünü açıklayınız.
Gidemediğiniz yerinizin, kullanamadığınız malınızın size bir yararı olmaz.
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1187.

‘Göğe direk, denize kapak olmaz.’ sözünü açıklayınız.
Hem gereksiz hem de gerçekleştirilmesi hayale bile sığmayan şeylerle
uğraşılmamalıdır.

1188.

‘Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz.’ sözünü açıklayınız.
Kolay kolay onarılamayacağı için bir kimsenin özellikle de dostlarımızın
gönlünü kırmamaya özen göstermeliyiz.

1189.

‘ Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş.’ sözünü açıklayınız.
İstenmeyerek yapılan işlerden kötü sonuçlar ortaya çıkar.

1190.

‘Görmemiş görmüş, güle güle ölmüş .’ sözünü açıklayınız.
Görgüsüz kişi, günün birinde ummadığı bir şeyi elde ederse sevincinden ne
yapacağını şaşırır.

1191.

‘Görünen köyün (veya dağın) uzağı olmaz.’ sözünü açıklayınız.
Bir durumun nasıl sonuçlanacağı belli olduktan sonra bu sonuç çok geçmeden
gerçekleşir.

1192.

‘Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz .’ sözünü açıklayınız.
Her zaman çıkar peşinde koşan kişi, tehlikelerden uzak kalamaz.

1193.

‘Hacı hacıyı Mekke'de, derviş dervişi tekkede bulur .’ sözünü açıklayınız.
Hedefleri, amaçları aynı olanların yolları aynı noktada kesişir.

1194.

‘ Haddini bilmeyene bildirirler .’ sözünü açıklayınız.
Çevresindekileri hiçe sayarak yetkili olmadığı konularda yüksekten atanlara
sert karşılıklarla gereken dersler verilir.

1195.

‘ Hak deyince akan sular durur.’ sözünü açıklayınız.
Bir anlaşmazlıkta adalet, tarafsızlık, hakkaniyet devreye girdiğinde kimsenin
söyleyecek sözü kalmaz.

1196.

‘ Hamala semeri yük olmaz.’ sözünü açıklayınız.
İnsana kendi işi ağır gelmez.

1197.

‘ Haramın temeli olmaz.’ sözünü açıklayınız.
Haram kazanç, bir işe yaramadan telef olur gider.

1198.

‘ Harman dövmek keçinin işi değil .’ sözünü açıklayınız.
Önemli işler herkese yaptırılmaz.
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1199.

‘ Haydan gelen huya gider .’ sözünü açıklayınız.
-Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar.

1200.

‘ Her çok azdan olur .’ sözünü açıklayınız.
Çoğu elde etmek için azları biriktirmek gerekir.

1201.

‘Her firavunun bir Musa'sı çıkar.’ sözünü açıklayınız.
İnsanı, zalimce davranan birinden kurtaracak bir kimse her zaman bulunur.

1202.

‘Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış .’
sözünü açıklayınız.
İnsanlar kendi akıllarını başkalarının aklından üstün görürler.

1203.

‘Herkesin arşınına göre bez vermezler.’ sözünü açıklayınız.
Genel kurallar herkesin istek ve ihtiyacına göre bozulamaz.

1204.

‘Herkesin tenceresi kapalı kaynar.’ sözünü açıklayınız.
Bir kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği
gibi bilinemez.

1205.

‘Her kuşun eti yenmez .’ sözünü açıklayınız.
Herkes zorbalığa boyun eğmez, buna karşı gelecekler de çıkar.

1206.

‘Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.’ sözünü açıklayınız.
Olaylar herkesin istediği biçimde meydana gelmez.

1207.

‘Hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır ne masat.’ sözünü açıklayınız.
Hesabını bilmeyen kişi elinde, avucunda bulunan işe yarar şeyleri de ziyan
eder.

1208.

‘Irmak kenarına çeşme yapılmaz .’ sözünü açıklayınız.
Zaten var olan ve herkesin işine yarayıp artan şeyin yanına aynı işi görmek
üzere bir de daha zayıfını eklemek boşuna yorulmaktır.

1209.

‘Irmağı geçerken at değiştirilmez.’ sözünü açıklayınız.
Tehlikeli bir durum veya zamanda bir yöntemden başka bir yönteme
geçilmemelidir.

1210.

‘Isıracak it (veya köpek) dişini (veya dişlerini) göstermez.’
sözünü açıklayınız.
Kötülük edecek kimse önceden haber vermez, belli etmez.
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1211.

‘Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz .’ sözünü açıklayınız.
Daha önce bir zarara uğramış kimse, kendisine aynı zararı verecek şeyden
korkmaz.

1212.

‘İbadet de gizli, kabahat de.’ sözünü açıklayınız.
Yapılan iyilikler göstermelik olmamalı, işlenen suçlar, ayıplar açığa
vurulmamalıdır.

1213.

‘’İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır .’’ sözünü açıklayınız.
Başkasına zararı dokunacak bir davranışı yapmadan önce iyi düşün, kendi
kendini eleştir.

1214.

‘İki cambaz bir ipte oynamaz .’ sözünü açıklayınız.
Kurnazlıkta eşit olan iki kimse birbirlerini aldatamaz.

1215.

‘İşine hor bakan boynuna torba takar .’ sözünü açıklayınız.
İşini küçümseyen kişi para kazanamaz, para kazanamayanın sonu ise
dilenciliktir.

1216.

‘İşleyen demir pas tutmaz (veya ışıldar) .’ sözünü açıklayınız.
Tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan
kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.

1217.

‘İti an, taşı eline al (veya çomağı hazırla).’ sözünü açıklayınız.
Saldırgan biriyle karşılaşma olasılığı bulunan kimse kavgaya hazır olmalıdır.

1218.

‘İti öldürene sürütürler .’ sözünü açıklayınız.
Çığırından çıkmış olan bir işin düzeltilmesi, bu işe yol açan kimseye düşer.

1219.

‘’İt ürür, kervan yürür.’’ sözünü açıklayınız.
Gerçekleşmesi doğal olan işler engellenemez.

1220.

‘Kaçan balık büyük olur .’ sözünü açıklayınız.
Elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.

1221.

‘Kalaylı bakır küflenmez.’ sözünü açıklayınız.
Temizliğini herkesin bildiği kişi ve iş lekelenemez.

1222.

‘Kalıp kıyafetle adam olmaz .’ sözünü açıklayınız.
Gösterişli bir vücut, iyi bir giyim kuşam, kişiye insanlık değeri kazandırmaz.

1223.

‘Kanaat gibi devlet olmaz.’ sözünü açıklayınız.
Elindekiyle yetinmesini bilen kişi yokluk nedir bilmez.
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1224.

‘Kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar.’ sözünü açıklayınız.
Kötülük, kötülük yapılarak düzeltilmez ancak iyilik yapılarak ortadan
kaldırılır.

1225.

‘Karaya sabun, deliye öğüt neylesin .’ sözünü açıklayınız.
Özü bozuk olan şey, düzeltme çabalarıyla iyi duruma getirilemez.

1226.

‘ Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu.’ sözünü açıklayınız.
Bir şeye tam güvenmeyip ileride ne olacağı konusunda bilgi sahibi
olunamadığı durumlarda kullanılan bir söz.

1227.

‘Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış .’ sözünü
açıklayınız.
Görgüsüz kişi, görgülü kişinin yaptığını yapmaya kalkışırsa beceremez,
kendisinin doğal davranışını da yitirir, gülünç duruma düşer.

1228.

‘Kaynayan kazan kapak tutmaz .’ sözünü açıklayınız.
İçten içe, gizlice gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.

1229.

‘Kedinin boynuna ciğer asılmaz.’ sözünü açıklayınız.
Bir kimseye, kullanıp zarar vereceği, kendine mal edip ortadan kaldıracağı şey
emanet edilmez.

1230.

‘Kesilen baş yerine konmaz.’ sözünü açıklayınız.
Kesin olarak yapılıp sonuçlandırılan iş, eski durumuna getirilemez.

1231.

‘Keskin sirke küpüne (veya kabına) zarar.’ sözünü açıklayınız.
Öfkeli, sert kimsenin zararı kendisinedir.

1232.

‘Kılıç kınını kesmez .’ sözünü açıklayınız.
Sert ve öfkeli kişi yanındakilere zarar vermez.

1233.

‘Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.’ sözünü
açıklayınız.
İnsanların nasipleri arasındaki tutarsızlıkları belirten bir söz.

1234.

‘Kimse yoğurdum ekşi demez .’ sözünü açıklayınız.
Herkes sattığı malı, kendi işini, tutumunu ve davranışını över.

1235.

‘Koça boynuzu yük değil.’ sözünü açıklayınız.
Kişiye kendi işi ve yakınlarının sorumluluğu ağır gelmez.
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1236.

‘Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez.’ sözünü açıklayınız.
Kişi, bir tehlike karşısında her yerden umudu kesilip kendine güvenmekten
başka çare kalmadığını anlamadıkça kurtuluş yolunu bulamaz.

1237.

‘Körler mahallesinde ayna satmak.’ sözünü açıklayınız.
Bir şeyi ona gereksinim duymayacak olan çevreye götürmek.

1238.

‘Körler memleketinde şaşılar padişah olur .’ sözünü açıklayınız.
Hepsi bilgisiz olan bir çevrede azıcık bilgisi bulunan başa geçer.

1239.

‘’ Köseyle alay edenin top sakalı kara gerek .’’ sözünü açıklayınız.
Başkasının eksikleriyle eğlenen kimsenin kendisi kusursuz olmalıdır.

1240.

‘Kötü komşu insanı hacet sahibi eder .’ sözünü açıklayınız.
Kötü komşu kendisinden emanet olarak istenen şeyi vermez, emanet isteyen de
gidip o şeyden satın alır.

1241.

‘Kuru laf karın doyurmaz .’ sözünü açıklayınız.
Boş sözlerle olumlu iş yapılamaz.

1242.

‘Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü .’ sözünü açıklayınız.
Başkalarının gereksemelerine çare bulan kişi, bunlara benzeyen kendi
ihtiyaçlarını savsaklar.

1243.

‘Lafla peynir gemisi yürümez.’ sözünü açıklayınız.
Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz.

1244.

‘ Laf torbaya girmez .’ sözünü açıklayınız.
Ağızdan çıkan bir söz, artık gizli kalmaz, herkes onu duyar.

1245.

‘Latife latif gerek .’ sözünü açıklayınız.
Şaka yaparken bile incelikten ayrılmamak gerek.

1246.

‘Lokma çiğnenmeden yutulmaz .’ sözünü açıklayınız.
Her iş emekle yapılır.

1247.

‘ Mahkeme kadıya mülk değil .’ sözünü açıklayınız.
-Hiç kimse, bulunduğu kamu hizmetinde ömrünün sonuna kadar kalamaz.

1248.

‘ Mal canın yongasıdır.’ sözünü açıklayınız.
-İnsan, malına gelen zarardan, canına gelmişçesine acı duyar.

1249.

‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır .’ sözünü açıklayınız.
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Mart ayındaki şiddetli soğuklarda insanlar ellerine geçen her şeyi yakmak
zorunda kalırlar.
1250.

‘ Mayasız yoğurt tutmaz.’ sözünü açıklayınız.
Çok para kazanabilmek için az da olsa elde bir sermaye olması gerekir.

1251.

‘ Meyve veren ağaç taşlanır.’ sözünü açıklayınız.
Bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini
yapmaları zorlaştırılır.

1252.

‘ Mızrak çuvala girmez (veya sığmaz) .’ sözünü açıklayınız.
Gizli tutulması imkânsız durumlar karşısında söylenen bir söz.

1253.

‘ Minareyi çalan kılıfını hazırlar .’ sözünü açıklayınız.
Kolay kolay gizlenemeyecek kadar büyük bir yolsuzluğu yapan kimse,
sorumluluktan kurtulma yollarını önceden düşünür.

1254.

‘Mum dibine ışık vermez .’ sözünü açıklayınız.
Etkili kişi kendi yakınlarına yardımcı olamaz.

1255.

‘Namaza meyli (veya namazda gözü) olmayanın kulağı ezanda
olmaz .’ sözünü açıklayınız.
Kişi yapmak istemediği işin ayrıntılarıyla ilgilenmez.

1256.

‘ Nerede hareket, orada bereket .’ sözünü açıklayınız.
Hareket olan yerde bolluk olur.

1257.

‘Oduncunun gözü omçada .’ sözünü açıklayınız.
Herkes işine yarayan şeyi elde etmeye çalışır.

1258.

‘Otu çek köküne bak.’ sözünü açıklayınız.
Kişinin kimliğini öğrenmek için soyunu sopunu bilmek gerekir.

1259.

‘ Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir.’ sözünü açıklayınız.
Ödünç para, verildiği zaman iki tarafın yüzü güler, ama iş geri ödemeye
gelince tarafların arası bozulmadan ödenmez.
Ödünç eşyayı tertemiz veren, onu yıpranmış olarak geri alır.

1260.

‘Öfke ile kalkan ziyanla (veya zararla) oturur.’ sözünü açıklayınız.
Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer.

1261.

‘Öküze boynuzu yük olmaz (veya ağır gelmez).’ sözünü açıklayınız.
İnsan kendi yakınlarını ve kendi işlerini yük saymaz.
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1262.

‘Ölümle öç alınmaz .’ sözünü açıklayınız.
Düşmanların ölümünden sevinç duymak insanlığa yakışmaz.

1263.

‘ Papaz her gün pilav yemez.’ sözünü açıklayınız.
Bir insanı hep aynı hileyle kandıramazsın.
İnsan zaman zaman değişiklik ister.
Her zaman aynı fırsat ele geçmez.

1264.

‘Paranın yüzü sıcaktır .’ sözünü açıklayınız.
Paranın çekiciliğini ve geri çevrilemeyeceğini anlatan bir söz.

1265.

‘Para parayı çeker .’ sözünü açıklayınız.
Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır.

1266.

‘Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir .’ sözünü açıklayınız.
Bir işin sonunun nasıl olacağı şimdiki gidişinden belli olur.

1267.

‘Parayı veren düdüğü çalar.’ sözünü açıklayınız.
Karşılığını ödediğinde insan istediğini elde edebilir.

1268.

‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.’ sözünü açıklayınız.
Yararlı bir şeyi elde etmek için sonuna kadar uğraşılmalı, direnilmelidir.

1269.

‘Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür.’ sözünü açıklayınız.
İnsan, kendi gücünü ve olanaklarını iyi bilmeli, altından kalkamayacağı işlere
bulaşmamalıdır. Kendi gücünden daha büyük bir güce karşı koyan kimse,
kendini yıpratmaktan başka bir sonuç alamaz.

1270.

‘Rüzgâr eken fırtına biçer .’ sözünü açıklayınız.
Bir kişi kötülük yaparsa yaptığı kötülüğün daha büyüğüyle karşılaşır; büyük
felaketlere uğrar, zarar görür.

1271.

‘Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz .’ sözünü açıklayınız.
Meydana gelen her olayın, her durumun belli bir sebebi veya etkeni vardır.

1272.

‘Sabah ola, hayrola .’ sözünü açıklayınız.
Sabah olsun, o vakte kadar iş belki düzelir.

1273.

‘Sakınılan göze çöp batar.’ sözünü açıklayınız.
Üzerine çok düşülen şeyler genellikle kazaya veya zarara uğrar.

1274.

‘Sakla samanı, gelir zamanı .’ sözünü açıklayınız.
Gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir.
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1275.

‘Sarımsağı gelin etmişler de kırk gün kokusu çıkmamış .’
sözünü açıklayınız.
İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler, haklarında yargıda
bulunmakta acele edilmemelidir.

1276.

‘Sel gider, kum kalır .’ sözünü açıklayınız.
Geçici durumlara güvenmek doğru değildir.

1277.

‘Serçeden korkan darı ekmez .’ sözünü açıklayınız.
Tehlikeleri gözde büyüterek işe girişmekte çekingen davrananlar amaçlarına
ulaşamazlar.

1278.

‘Sinek küçüktür ama mide bulandırır.’ sözünü açıklayınız.
Önemsiz, küçük gibi görünen bir şeyin kötü ve olumsuz bir izlenim yarattığını
anlatan bir söz.

1279.

‘Sonradan gelen devlet devlet değildir .’ sözünü açıklayınız.
Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.

1280.

‘ Söz gümüşse sükût altındır .’ sözünü açıklayınız.
Susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir.

1281.

‘Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.’ sözünü açıklayınız.
Sözün insanlar üzerinde etkisi büyüktür; yerinde söylenen sözler işlerin yoluna
girmesini sağlar, ölçüsüz ve sert söylenen sözler ise karşıdakini öfkelendirir,
söyleyenin öldürülmesine bile yol açabilir.

1282.

‘Sükût ikrardan gelir.’ sözünü açıklayınız.
Susmak kabul etmek demektir.

1283.

‘Sürüden ayrılanı kurt kapar .’ sözünü açıklayınız.
Birlikte olduğu topluluktan ayrılıp kendi başına iş yapma yolunu tutan kimse
dayanışmadan yoksun, koruyucusuz, desteksiz kalır ve zarara uğrar.

1284.

‘Sütten ağzı yanan yoğurdu (veya ayranı) üfleyerek yer
(veya içer) .’ sözünü açıklayınız.
Bir olaydan gerekli dersi alan, sonra uyanık davranır.

1285.

‘Şeytan azapta gerek.’ sözünü açıklayınız.
Sevilmeyen bir kimse zorluk içinde kaldığında bunu hak etmiştir.
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1286.

‘ Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (veya yüzü) olmaz .’
sözünü açıklayınız.
Kendini işe vermeyenden, bir iş üretmeyenden hayır gelmez.

1287.

‘Taş yerinde ağırdır.’ sözünü açıklayınız.
Herkesin, her şeyin kendi çevresinde önem taşıdığını anlatan bir söz.

1288.

‘Taşıma su ile değirmen dönmez .’ sözünü açıklayınız.
İşi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadıkça başkalarının küçük
katkılarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez
‘Tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış .’ sözünü açıklayınız.
Önemsiz kişi, önemli kişiye küsse önemli kişinin umurunda bile olmaz.

1289.

1290.

‘Tekkeyi bekleyen çorbayı içer .’ sözünü açıklayınız.
Bir şeyi elde etmek için bazı sıkıntılara katlanmak gerekir.

1291.

‘Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.’ sözünü açıklayınız.
Kendisinden bir konuda yardımcı olması istendiğinde yardım edeceği yerde
çözüm yolları gösteren kimseler için kullanılan bir söz.

1292.

‘ Terzi kendi söküğünü dikemez.’ sözünü açıklayınız.
İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine yapamazlar.

1293.

‘Teşbihte hata olmaz (veya olmasın) .’ sözünü açıklayınız.
Yeri geldiği zaman çirkin, kaba bir benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava
verilmesi, saygısızca bir davranış değildir, kimse bundan alınmamalıdır.

1294.

‘Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır .’
sözünü açıklayınız.
Bir kişi ne kadar farklı yerlerde yaşarsa yaşasın, ne kadar farklı işlerle
uğraşırsa uğraşsın, bağlı bulunduğu çevreye veya işe dönmek zorunda kalır.

1295.

‘Tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider .’ sözünü açıklayınız.
Bir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz.

1296.

‘Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti .’ sözünü açıklayınız.
Ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından
korkulmamalıdır.

1297.

‘Ummadığın taş baş yarar .’ sözünü açıklayınız.
Küçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir. Elinden bir
şey gelmez sanılan kişi kendisinden beklenilmeyen önemli işler yapabilir.
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1298.

‘Ürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir .’ sözünü açıklayınız.
Beceriksiz kimselerin iyilik yapayım derken zarara yol açtıklarını anlatan bir
söz.

1299.

‘ Vakitsiz öten horozun başını keserler .’ sözünü açıklayınız.
Her söz yerinde ve zamanında söylenmelidir, zamansız ve yersiz söylenen
sözler büyük zararlara yol açabilir.

1300.

‘Ya devlet başa ya kuzgun leşe .’ sözünü açıklayınız.
Sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır.
‘Yanlış hesap Bağdat'tan döner .’ sözünü açıklayınız.
Ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa düzeltilebilir.

1301.

1302.

‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.’ sözünü açıklayınız.
Biri, suçunu zarar verdiği kimseye yüklediğinde söylenen bir söz.

1303.

‘Zorla güzellik olmaz .’ sözünü açıklayınız
Kişiye, beğenmediği şey zorla beğendirilemez.
Bir iş insana zor kullanılarak yaptırılamaz

1304.

‘Acele işe şeytan karışır’ sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Bir kişi bir işi acele ederek hemen bitirmeye çalışırsa panikler işi
önemsemeden ve ciddiyetsiz yapar, sonucu olumsuz olabilir. Hâlbuki sakin,
kararlı ve sistemli olursa kısa zamanda işi bitmiş olur.

1305.

‘ Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına.’ sözünü açıklayınız.
Rastgele yapılan plansız işlerde yöntem, kural aranmaz.

1306.

Lüksün içinde suç vardır ne demektir?
Bir yerde anormal bir büyüme, zenginlik, aşırı lüks var ise bu kolay yoldan ya
da yasal yollardan olmamıştır. Dediğimiz gibi kesin bir sonuç elde edilemez
ama tahmin yürütülebilir. Lükse sahip olmak suç mudur? Bir başkası açlıkla
boğuşurken lüks içinde bir yaşam doğru mudur? Kendi başarısını lüks bir
hayat ile taçlandıran kişi suçlu mu sayılır? Elbette hayır. Yasal yollardan
başarıya ulaşmış birinin lüks yaşaması suç değildir. Yasal yollardan zengin
olmamış ve lüks içinde yaşayan biri zaten suça karışmış sayılır.
Toplumumuzda bir söz vardır. Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz diye.
Aynı mantığa sahiptir ancak kesin sonuca ulaşılamaz. Lüks yaşayan birinin
suça teşvik edilmesi ya da suç işlemeye daha çok meyilli diyemeyiz. Ona
kalırsa dar gelirli birinin daha fazla kazanmak için suç işleme olasılığı daha
fazladır gibi bir mantık ortaya çıkıyor buda yanlıştır. Bu tür söylenen sözler
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şahit olunan bir olaydan sonra söylenmiş olabilir ama genelleme yapılamaz
çünkü haksızlık olur.
1307.

Aklı cesaretinle kullan söz öbeğinden ne anlıyorsun?
İmmanuel Kant'ın aydınlanmayı özetleyen 'aklını kendin kullanmak cesaretini
göster' anlamındaki özlü sözüdür.
DESTANLAR

1308.

Destan nedir?
Bir milletin yaşamış olduğu maceraların, dünyaya bakışının ve ideallerinin,
genellikle bir prototipten hareketle, bir kahraman etrafında birleştirilerek dile
getirildiği, kendisine has bir geleneği olan anonim eserlerdir. Vakaya dayalı
uzun şiirler için de “destan” terimi kullanılabilmektedir.

1309.

Göç Destanı hakkında bilgi veriniz.
Göç Destanı, bir Uygur destanıdır. Türeyiş Destanı’nın devamı niteliğindedir.
Destanda, Türklerin, kutsal taşı, Çinlilere verince, Tanrı tarafından
cezalandırılması, açlık ve kuraklığın başlaması ile ana vatanlarından göç
etmeleri anlatılır.

1310.

Alp Er Tunga Destanı hakkında bilgi veriniz.
Alp Er Tunga destanında, MÖ 7. Yüzyılda yaşamış Saka Hakanı Alp Er
Tunga’nın, İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılmaktadır. Alp Er Tunga adındaki
Türk Hükümdarının İran Hükümdarı Keyhüsrev ile mücadelesini konu edinen
destan, başta Şehname olmak üzere çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.

1311.

Türeyiş Destanı hakkında bilgi veriniz.
Bir Uygur destanıdır. Büyük Türk İmparatorluğunu Göktürklerden devralan
Uygur Türkleri, Türeyiş Destanı ile soylarının vücut buluşunu anlatırken aynı
zamanda da, bütün Türk boylarında hakim bir inanış olarak beliren, soyun ilahi
bir kaynağa bağlanması fikrini bir kere daha belirtmiş olmaktadırlar.

1312.

Şu Destanı hakkında bilgi veriniz.
Bu destanda Şu adlı Saka hükümdarının Makedonya hükümdarı İskender ile
yaptığı savaşlar anlatılır. İskender’in Türkler ile olan mücadelelerini anlatan
destandan, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügatit Türk adlı eserinde
bahsedilmektedir.

1313.

Oğuz Kağan Destanı hakkında bilgi veriniz.
Büyük Hun Devleti’ne ait bir destandır. Uygur harfleri ile yazılmıştır. Oğuz
Kağan destanında adı Mete veya Mao-tun olan Hun Hükümdarının doğuşu,
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başından geçenler, yaptığı savaşlar ve bu savaşlar sonunda Türk birliğini
sağlaması anlatılır.
1314.

Bozkurt Destanı hakkında bilgi veriniz.
Bir Göktürk destanıdır. Çin kaynaklarında kayıtlıdır. Göktürklerin ağır bir
yenilgiden sonra kırılmalarının ve yenilgiden sağ kurtulan tek bir gençle bir
dişi kurttan yeniden türediklerinin anlatıldığı destandır. Devamı Ergenekon
Destanıdır.

1315.

Ergenekon Destanı hakkında bilgi veriniz.
Türklerin savaşta yenilgi alarak Ergenekon adlı bir bölgeye yerleşmelerini,
burada 400 yıl kadar yaşamalarını, zamanla buraya sığmayıp çevrelerinde
bulunan demir dağı eritip güçlü bir boy olarak eski vatanlarına dönüp intikam
almalarını konu edinen Göktürk destanıdır.

1316.

Yaratılış Destanı hakkında bilgi veriniz.
Türklerin, Altaylara ait evrenin yaratılışını konu alan destanıdır. İlk Türk
destanlarından olma özelliğine sahiptir. Alman asıllı Rus Türkolog Radloff bu
destanı saptayıp yazıya geçirmiştir. Kahramanların olağanüstü eylemleri
coşkulu, törensel bir üslupla anlatılır. Destanda en eski Türk mitolojisi
verilerine rastlanır.

1317.

Edige Destanı hakkında bilgi veriniz.
Bu destanda 13. yüzyılda Hazar denizi kıyısında kurulan Altınordu Hanlığı’nın
15. yüzyılda Timurlular tarafından yıkılışı anlatılmaktadır. Destana bu isim,
Altınordu Emirlerinden ve bu destanın kahramanı Edige Mirza Bahadır’a atfen
verilmiştir. Edige Mirza Bahadır’ın Altın Orda devletini ayakta tutabilmek için
yaptığı büyük mücadeleler, ölümünden sonra XV. yüzyılda destan haline
getirilmiştir.

1318.

Satuk Buğra Han Destanı hakkında bilgi veriniz.
Karahanlı hükümdarı Saltuk Buğra Han'ın çeşitli illerdeki insanları
Müslümanlığa çağırmasını, inanmayanlara keramet göstermesini, savaşlarda
ağzından ateşler saçarak inanmayanları cezalandırması anlatılır. Anadolu
Selçuklu Devletinin son zamanları ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve
yükselme dönemlerindeki birçok olay da metne girmiştir.

1319.

Manas Destanı hakkında bilgi veriniz.
Kırgız Türklerinin milli destanıdır. Kahramanlık konuludur. Halkın tüm
gelenek- görenek, töre, inanış, başka milletlerle olan ilişkisi anlatılır. Mani
dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede
Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişinin başından geçenleri konu edinen
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destandır. Manas Destanı'na hâlâ eklemeler yapılmaktadır ve destanın 130'dan
fazla değişik biçimi vardır.
1320.

Battal Gazi Destanı hakkında bilgi veriniz.
Seyyid Battal Gazi'ye ait kahramanlık hikâyelerini içine alan destandır. Bu
Müslüman kumandan hakkında söylenen kahramanlık hikâyeleri ve
menkıbeler, 11. yüzyıldan itibaren Türkler arasında büyük rağbet görmeye
başlamış ve Battal Gazi, gazi-velî hüviyetiyle yüceltilerek destan kahramanı
haline getirilmiştir.

1321.

Dede Korkut Hikâyeleri hakkında bilgi veriniz.
Oğuz Türklerinin Doğu Anadolu ile Azerbaycan’ı içine alan bölgede
egemenlik kurduğu ve çok daha önceleri teşekkül eden bazı hikâyelerin adı
geçen coğrafyaya yerleştirildiği 15.-16. Yüzyıllarda yazıya geçirildiği kabul
edilen hikâyelerdir. İçerdikleri atasözü, deyim, ağıt, alkış ve kargışlar; Türk
gelenekleri, inanışları açısından eşsiz kaynaklardır. Oğuz toplumunun kültürel
ve inançsal değişimi yansıtılmaktadır.

1322.

Köroğlu Destanı hakkında bilgi veriniz.
Kurgusal bir karakter olan ve Türk dünyasının ortak motiflerinden biri olan
Köroğlu’nun, bolu Beyi ile olan mücadelelerini konu alan destandır.

1323.

Kuvay-yi Milliye Destanı hakkında bilgi veriniz.
Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı, 1939’da yazmaya başladığı,
1941’de tamamladığı destandır. Birçok kez tiyatro eseri olarak da
sahnelenmiştir.

1324.

Genç Osman Destanı hakkında bilgi veriniz.
Genç Osman Destanı, 17. yüzyılda Kayıkçı Kul Mustafa tarafından yazılan ve
Türk halk edebiyatının en önemli epik eserlerinden biri sayılan kahramanlık
destanıdır. Yapıtta Osman adındaki genç bir yeniçerinin savaş sırasındaki
yiğitliği ve ölümü anlatılmaktadır.

1325.

Danişment Gazi Destanı hakkında bilgi veriniz.
XI. Yüzyılda yaşamış Türk devlet adamı Melik Dânişmend Gazi'nin hayatını,
savaşlarını, Anadolu'daki bazı şehirleri fethini ve çeşitli kerametlerini
anlatmaktadır. Dânişmendnâme, Anadolu’nun fethini ve bu mücadelenin
kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda
yazıya geçirilen İslâmî Türk destanlarındandır.
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