
 

 

2020 Tüm Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Sınav Soru ve 
Cevapları 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Özel 

Güvenlik Görevlisinin yetkilerindendir? 

 

A) Parmak izi ve fotoğraf alma 

B) Gözaltına alma 

C) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama 

D) İfade alma 

E) Delil inceleme 

 

2. Aşağıdaki ifadelerden 

hangisi/hangileri doğrudur? 

 

I) Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke               

genelinde görevli ve yetkilidir 

II) Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar 

içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına 

bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında 

suça el koymak, önlemek, şüpheli ve suç 

delillerini tespit, muhafaza ve yetkili 

zabıtaya teslim etmekle 

görevli ve yetkilidir 

III) Genel Kolluk hem genel alanda hem 

de Özel Güvenliğin görev alanında 

yetkilidir 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) I ve II 

E) I-II ve III 
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3. Aşağıdakilerden hangisi özel 

güvenlik-genel kolluk ilişkileri 

bakımından yanlıştır? 

 

A) Görev alanında işlenen bir suçu genel     

kolluğa en kısa sürede bildirmek 

B) Görev alanında bir şuça karışan kişiyi 

genel kolluğa teslim etmek 

C) Görev alanına bir şuç soruşturması için 

gelen sivil kıyafetli polise öncelikle polis 

kimliğini sormak 

D) Görev alanına gelen genel kolluğun 

silahını emanete almak 

E) Görev alanında suç önleyici 

davranışlar konusunda duyarlı olmak 

 

4. Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde 

genel ve özel kolluk teşkilatlarının 

mülki amiri kimdir? 

 

A) Beşiktaş Kaymakamı 

B) Beşiktaş Belediye Başkanı 

C) Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü 

D) Beşiktaş İlçe Jandarma Komutanı 

E) Beşiktaş Ticaret Odası Başkanı 

5. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk 

ile özel kolluğun görevlerini yerine 

getirirken kullanabilecekleri yetkileri 

bakımından ortak yetki alanına girmez? 

 

A) Kimlik sorma 

B) Zor kullanma 

C) Arama 

D) Yakalama 

E) Telefon dinleme 
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6. Polis, kendisine veya polis 

merkezine molotof ve benzeri silahlarla 

saldıranlara karşı hangi yetkisini 

kullanır? 

 

A) Silah kullanma 

B) Cop kullanma 

C) Üst araması 

D) Kimlik sorma 

E) İkaz etme 

7. Özel güvenlik personeli yetkilerini 

nerede ve ne zaman kullanır? 

 

A) Sadece görev alanında ve görevli 

olduğu süre içinde kullanır 

B) Mülki sınırlar içinde bütün yetkilerini 

kullanır 

C) Görev alanı dışında bir suçla 

karşılaşırsa kullanır 

D) Ülke genelinde her zaman kullanır 

E) Genel kolluğun izin verdiği ölçüde 

kullanır 

8. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel 

kolluk kuvvetlerinin mülki amiri 

kimdir? 

A) Vali 

B) Kaymakam 

C) İçişleri Bakanı 

D) Emniyet Müdürü 

E) Garnizon Komutanı 

 

9. Ülke genelinde iç güvenliği 

sağlamak ve kamu düzenini korumakla 

yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel 

kolluk aşağıdakilerden hangileridir? 

A) Özel Güvenlik 

B) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik 

C) Ordu Kolluğu 

D) Belediye Kolluğu 

E) Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
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10. Kamu düzeni ve güvenliğinin 

sağlanması yönünden 5442 sayılı İl 

İdaresi Kanunu kapsamında ek 

önlemler aldırmaya kim yetkilidir? 

 

A) Jandarma Komutanı 

B) Emniyet Müdürü 

C) Belediye Başkanı 

D) Garnizon Komutanı 

E) Mülki İdare Amiri 

11. Kontrol sırasında el konulan madde 

ve cisimler ne yapılır? 

 

A) Not alıp sahibine verilir 

B) Depoda koruma altına alınır 

C) Mülki amire teslim edilir 

D) Sahibine verip görev alanına girişini 

engeller 

E) Yasal işlemi yapılmak üzere genel 

kolluğa teslim edilir 

12. Parkta meydana gelen yaralamalı 

kavga olayında olaya ilk müdahale 

eden özel güvenlik görevlileri 

aşağıdakilerden hangisini 

yapmamalıdır? 

 

A) Şüpheli ve mağdur aynı yerde 

bulundurulur. 

B) Kalabalığı ve ilgisiz kişileri olay 

yerinden uzaklaştırılır. 

C) Olay hemen genel kolluğa bildirerek ve 

ilk ekibin gelmesi sağlanır. 

D) Olay yerinde bulunan suç delilleri 

muhafaza edilir. 

E) Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır. 
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13. Genel kolluğa yardımcı olarak 

görev yapan özel güvenlik 

görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı 

Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda 

özel güvenlik görevlileri 

aşağıdakilerden hangisini yapabilir? 

 

A) Müsabaka güvenliği ile ilgili polis 

nezaretinde üst araması yapabilirler 

B) Yakaladıkları suçluları mahkemeye 

sevk edebilirler 

C) Şüphelilerin ifadelerini avukat 

nezaretinde alabilirler 

D) Olay yerindeki delilleri toplarlar 

E) Trafiği ihlal edenlere ceza kesebilirler 

14. Genel kolluk-Özel güvenlik ilişkileri 

açısından aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Kamu güvenliğinden genel kolluk 

sorumludur 

B) Özel güvenlik görevlileri, görev 

alanlarında emniyet ve asayişle ilgili 

tek yetkilidir 

C) Özel güvenlik, kamu güvenliğini 

tamamlayıcı niteliktedir 

D) Özel güvenlik, sınırları belirli görev 

alanında sorumludur 

E) Genel kolluk, özel güvenlik 

görevlilerinin görev alanından da 

sorumludur 

15. Özel güvenlik görevlisinin terk 
edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne 
tür bir yetkisi vardır? 
 
A) Yakalama 
B) Kullanma 
C) Emanete alma 
D) Saklama 
E) Zor kullanma 
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2020 Tüm Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Online test için tıklayın 

Hazırlamış oldugumuz konu tekrar özetleri için tıklayın 

En çok sorulan sorular için tıklayın  

Online testler için tıklayın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Kanalımız 

Facebook Adresimiz 

Facebook Grubumuz 

İnstagram Adresimiz 

Twitter Hesabımız 

 

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…   
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