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HATIRLATMA  

Bu kitapçıktaki bilgiler Polis Akademisi tarafından öğrenci ve personel alımlarından sonra 

adayların internet ortamında paylaştıkları sorular toplanarak bir araya getirilmiştir.  

Yayınlanan bilgiler gayri resmi olup olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul 

edilmez. Duyuruları devamlı olarak kurumların resmi sitelerinden takip etmenizi 

öneririz.  

 

ŞUBAT – 2019 GÜNCELLEME 

 

Bu notta 550 Mülakat Sorusu ve Cevapları bulunmaktadır.  

  

  MÜLAKAT SORULARI VE CEVAPLARI 

1) Bilirkişi nedir?  

Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı 

olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir.  

2) Tarihte Coğrafi Keşif yapan iki ülke söyleyiniz. 

 Portekizli Bartelmi Dias Afrika’nın güney ucuna ulaşarak Ümit Burnu’nu buldu 

(1487). 

 İspanyol asıllı Kristof Kolomb, İspanya’nın Palas limanından hareket edip Atlas 

Okyanusu’nu aşarak Amerika Kıtası’nı buldu (1492). Ancak burasını Hindistan 

zannettiğinden batısındaki Bahama takımadalarına Batı Hint Adaları, halkına da 

Hintliler adını verdi. Daha sonraları Amerika Kıtası’na üç sefer daha yaparak kıtanın 

orta ve güney kesimlerini de keşfetti. Ancak yeni bir kıta keşfettiğini anlayamadan 

öldü. 

 Portekizli Vasko do Gama Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a vardı (1498). 

 Bu tarihten itibaren Portekizliler Hint Okyanusu’na hâkim olmaya başladılar. Böylece 

Hindistan’dan gelerek Süveyş’te sona eren Baharat Yolu yön değiştirerek Ümit Burnu 

Yolu hâline geldi ve Portekiz egemenliğine girdi. Bu gelişme Hint sularında Osmanlı 

– Portekiz mücadelesini başlatmıştır. 
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 Kristof Kolomb’un ölümünden kısa bir süre sonra İtalyan gemici Ameriko Vespuçi, 

Amerika’nın Hindistan değil yeni bir kıta olduğunu dünyaya ilân etti ve kıtaya onun 

adı verildi “Amerika” (1507). 

3) Orantısız Güç nedir? 

Her hangi bir olayda karşı karşıya gelen iki grup arasındaki maddi veya manevi güç 

dengesizliğidir. Bir tarafın diğerine aşırı yüklenip, ağır silah güç kullanmasıdır. 

4) TBMM neden Ankara’da açılmıştır?  

Mustafa Kemal, kurtuluş mücadelesini yönetebileceği, Meclisi Mebusan çalışmalarını 

yakından izlemek, Batı Cephesine yakın bir merkez bulmak için Ankara uygun görüldü.  

Ankara’nın konumu bakımından Anadolu'nun en uygun yerinde olması 

Demiryolunun Ankara'ya kadar gelmesi 

Muharebe alanlarına yakınlığı Haberleşme imkânlarının uygunluğu sebebiyle Temsil 

Kurulu 27-Aralık -1919 tarihinde Ankara'ya geldi. 

Not: Temsil Kurulunun Ankara'ya gelmesi ile Ankara, hem Milli Mücadelenin hem de 

Cumhuriyetin merkezi oldu. 

5) Eğitim Hakkı nedir? 

İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de eğitilebilen bir varlık olmasıdır. Her insanın 

temelde sahip olduğu haklardan biridir. Kız, erkek ayrılmadan herkesin eğitim hakkı 

bulunmaktadır. Anayasamızın 42. maddesinde, "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 

bırakılamaz.''ifadesi yer almaktadır. 

Eğitim hakkı para ile satın alınamayan kişinin tam anlamıyla toplumda bir birey olmasını 

sağlayan, onun topluma yararlı bir birey olmasını sağlayacak haklardandır. 
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6) Semt nedir? 

Semt, kimi zaman birkaç mahalleyi içine alabilen, alışveriş, eğitim, kültür mekânlarının iç içe 

bulunduğu derin bir ana caddeden oluşan, kendi içinde müstakil yerdir. Genel olarak halk 

arasında semt ile ilçe aynı anlama geldiği düşünülse bile gerçek olan bu değildir.  

7) Mahalle nedir?  

Mahalle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve 

öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî 

birimdir. Kavram olarak yakın komşuluk ilişkilerinin kurulabildiği en küçük sosyal yapıdır. 

8) Tarih nedir? 

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman 

göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. 

9) Özel yaşamın gizliliği nedir?  

Özel yaşam, kişinin kendine ait olan ve başkası tarafından gözetlenip, rahatsız edilmek 

istemediği bir hayattır. Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 

hakkına sahiptir. Kanunla belirlenen özel durumlar dışında hiç kimsenin üzeri ve özel eşyaları 

aranamaz, haberleşme araçları dinlenemez.  

10)  İstanbul’daki bazı tarihi yerleri sayınız? 

 Sultan Ahmet Camii 

 Topkapı Sarayı  

 Süleymaniye Camii 

 Kapalı Çarşı  

 Galata Kulesi 

 Yerebatan Sarnıcı  

 Dolmabahçe Sarayı 

 

 


