
1- Emniyet Genel Müdürümüzün adı ve soyadı nedir? 

Cevap: Celal UZUNKAYA 

2- Bir polis öfkesini nasıl kontrol etmelidir? 

Cevap: Kişisel görüşünüzü yazabilirsiniz. 

3- Kuvvetler ayrılığı ne demektir? 

Cevap: Yasama, Yürütme ve Yargı kollarının birbirinden bağımsız olarak hareket etmesidir. 

4- Siber saldırı ne anlama geliyor? 

Cevap: Hacker olarak bilinen zararlı kullanıcıların ya da kullanıcı gruplarının, 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 yaptıkları saldırıdır. 

5- Temel insan haklarımızı sayınız. 

Cevap: Yaşama hakkı, barınma hakkı, din ve vicdan hürriyeti,  özel hayatın gizliliği, seyahat 

özgürlüğü, eğitim hakkı ve ekonomik haklar. 

6- Otorite ne anlama gelmektedir? 

Cevap: Yasak etme, yaptırma, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü. 

7- Suçu tanımlayınız. 

Cevap: Yasalara, genel ahlaka aykırı davranışlar. 

8- Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar hakkındaki düşünceleriniz neler? 

9- Vatan sevgisi sizin için neyi ifade ediyor? 

10- ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

11- Çözüm sürecini yorumlayınız. 

12- Adalet ne demektir? 

13- Polis nedir? 

14- Adalet kavramını tanımlayınız. 

15- Yabancı dilin önemi nedir? 

Cevap: Şahsi görüşünüzü belirtebilirsiniz. 



16- SSCB ne zaman yıkılmıştır? 

Cevap: 1991. 

17- Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırmış olduğu ilk caminin adı nedir? 

Cevap: Rumeli Hisarı. 

18-  İttifak ve İtilaf devletleriniz sayınız. 

Cevap: İttifak; Almanya, Bulgaristan, Avusturya Macaristan, Osmanlı, 

İtilaf; ABD, Romanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Japonya, İtalya. 

19- Selahattin Eyyubi kimdir? 

Cevap: Mısır ve Suriye sultanı aynı zamanda Eyyubi hanedanının kurucusudur. 

20- Dîvânü Lugati't-Türk adlı eserin yazarı kimdir? 

Cevap: Kaşgarlı Mahmut. 

21- Dünyanın en büyük okyanusunun adı nedir? 

Cevap: Pasifik Okyanus 

22- Yaz ve kış saati uygulamasının yapılma amacı nedir? 

Cevap: Güneş ışınlarından faydalanmak ve enerji tasarrufu yapmak amacıyla kullanılır. 

23- Türkiye Büyük Millet Meclisini açılma tarihi nedir? 

Cevap: 23 Nisan 1923 

24- Cumhuriyetimiz ne zaman ilan edilmiştir? 

Cevap: 29 Ekim 1923 

25- Emniyet Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur? 

Cevap: 10 Nisan 1845 

26- Demokrasi kelimesinin anlamı nedir? 

27- Yasama Dokunulmazlığı nedir? 

28- Mustafa Kemal'in ''Yurtta sulh, cihanda sulh'' sözünü açıklayınız. 

29- Muasır Medeniyet ne demektir? 



30- Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını açıklayınız. 

31- Aslan yattığı yerden belli olur cümlesini tanımlayınız. 

32- Akan su yosun tutmaz sözünde ne anlatılmak isteniyor? 

33- Küresel ısınma ve kuraklık konusu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

34- Terörün ekonomik ve sosyal açıdan zararlarından bahsediniz. 

35- Ülkelerin kalkınmasında eğitim, sizce ne kadar etkili? 

Osmanlı neden çöktü ? 

1. Devlet idaresinin bozulması 

2. Toprak sisteminin bozulması 

3. Yeniçeri ocağının bozulması 

4. Medrese ve eğitim sisteminin bozulması 

5. Pozitif bilimin terketdilmesi 

6. Adliye mekanizmasının çöküşü 

7. Kapütilasyonlar 

8. Batıyı takip edememe 

9. Toplum yapısı ve gayrimüslimler 

10. Jeopolitik konum sebebiyle büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri. 

 
51 – Nobel nedir ? 

27 Kasım1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm’de açıklanan vasiyetnamesiyle 

Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek 

amacını taşıyan prestijli bir ödüldür. 

 

52 – Divan-ı Lugatid Türk’ün yazarı kimdir ? 

Kaşgarlı Mahmut 

 

53 – Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir ? 

Büyük Okyanus 

 

54 – Selçuklu devletinin önemi nedir ? 

Anadolu Selçuklu ise ; Anadolunun türkleşmesini sağlamış Osmanlı devletinin kurulmasına zemin 

hazırlamış. 

Büyük Selçuklu Devleti ise ; Hindistanda islamiyeti yaymış , anadolu bölgesine akınlar 

başlamıştır. 

 

55 – El kaide ABD ye ne zaman ve nasıl saldırdı ? 

11 Eylül 2001 de Yerel saatle 08:46:30 daAmerikan Hava Yolları’na ait kaçırılan bir yolcu uçağı 

Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesi 94.-98. katları arasına kulenin kuzey tarafından çarptı. Bina 

çarpmadan 102 dakika sonra yıkıldı. 

Yerel saatle 09:02:59 da ikinci bir uçak Dünya Ticaret Merkezi güney Kulesi 77.-85. katları 

arasına kulenin güney tarafından çarptı. Bina çarpmadan 56 dakika sonra yıkıldı. 

Yerel saatle 10:03:11 deWashington, DC’nin 240 km (150mil) kuzey batısına, Pensilvanya 

Shanksville kırsalıda dördüncü bir uçağın düştüğü açıklandı. Olay yerinde büyük bir uçak 



enkazına rastlanmadığı söylentileri dolaştı. Resmî makamlarca uçak enkazının olduğu 

vurgulanmıştır. Ayrıca birçok uçak parçaları da bulunmuştur. 

 

POLİS-ASKER-BEKÇİ ALANINDA EN KAPSAMLI SİTEMİZ İÇİN TIKLAYIN  

 

56 – Mesnevi, Fıhi ma fih, divanı kebir kimin eseridir ? 

Mevlana Celaleddin Rumi 

 

57 – Yaz ve kış saati uygulaması niçin yapılır? 

Enerji tasarrufu için yapılır. Güneş ışığından ve gün batımından faydalanmak için. 

 

58 – Güne başlarken sizi motive eden tek şey nedir? 

Huzurlu bir kahvaltı ve ardından kahve. 

 

59 – Konut dokunulmazlığı nedir ? 

Kişinin barınma , sığınma ve yaşama alanı olarak kullandığı yere kendisinden başka kimsenin 

girememesidir. Bu durum anayasa ve insan hakları beyannamesiyle korunmaktadır. Konuta ancak 

devlet halkın güvenliği tehlike altında kalırsa özel izin ve hukuki işlemle girebilir. 

 

60 – Harem nedir ? 

Osmanlı devletinde sarayın bölümlerinden biridir. Haremde padişah ve ailesi ikamet ederdi. 

Padişah ve hanımları , kızları , valide sultanlar ikamet edebilirdi. Yönetiminden harem ağası 

sorumluydu. 

61 – Saatte iki saniyede bir olan nedir ? 

A harfi 

 

62 – Arkanda kaç bardak var , arkandaki duvarın rengi ne , kaçıncı kattayız , hangi yöne 

doğru duruyorum duruyorsun. 

Hangi yöne doğru duruyorum sorusunda güneşi görebiliyorsanız güneşe göre cevap verin. Güneşi 

göremiyorsanız balkonlardaki çanaklara bakın çanakların yönü kıbleyi gösterir kıble de Güney 

Doğuya bakar. Ona göre hesaplayın. 

 

64 – Eleştiri nedir ? 

Eleştiri, bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak veya yazmak. 

 

65 – Damlaya damlaya göl olur atarözünü açıklayın. 

Küçük şeylerin önemli olduğu , büyük birikimlerin ve getirilerin aslında küçük birikimlerden 

doğduğunu anlatır. 

https://polisaskeradaylari.com/

