
 

 

2021 Tüm Özel Güvenlik ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI Konu                   
                                            Sınav Soru ve Cevapları
 

1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 

görevlilerinin insan hakları ihlallerinden 

sayılmaktadır? 

I. Haksız üst arama 

II. Konut dokunulmazlığı ihlali 

III. Zor kullanma sınırının aşılması 

IV. Görevi ihmal 

A) II, III 

B) I, III 

C) I, II, III 

D) III, IV 

E) I, II, III, IV 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 

şirketi kurucusunda aranan şartlardan 

birisi değildir? 

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl 

ve üzerinde hapis cezasına mahkûm 

olmamak 

C) 18 yaşını doldurmuş olmak 

D) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla 

bitirmiş olmak 

E) Güvenlik soruşturması olumlu olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          1 

 

3. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci 

maddesi “Bu Kanun kapsamına giren 

işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda 

ulusal bayram ve genel tatil günü olarak 

kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir 

iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam 

olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, 

ayrıca çalışılan her gün için bir günlük 

ücreti ödenir” hükmünü amirdir. Buna 

göre hiç fazla mesai yapmayan fakat 

Kurban Bayramının iki gününde çalışan 

bir özel güvenlik görevlisinin maaşına 

kaç günlük maaş eklenecektir? 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 6  

E) 8 

 

4. Yakalama ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Kimlik sorma yakalama değildir 

B) Yakalama, gözaltına veya muhafaza 

altına alınma işlemine kadar devam eder 

C) Yakalama nedeni ortadan kalkarsa 

derhal serbest bırakılır 

D) Durdurma bir çeşit yakalamadır 

E) Özel güvenlik görevlisi yakalama 

işlemini derhal genel kolluğa bildirir 
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5. “Hale, hastanede özel güvenlik 

görevlisi olarak çalışırken, hastanede 

doktoru darp edip kaçan şahsı takip 

ederek, görev alanı dışında yakalar ve 

genel kolluğa teslim eder. Darp eden 

şahıs Hale'den şikâyetçi olur.” Olay ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Hale'nin yakalama yetkisi olduğundan 

yakalama yapabilir 

B) Görev alanı dışında meydana gelen 

olayda yakalama yaptığı için suç işlemiştir 

C) Darp edilen hastane doktoru olduğu için 

yakalama görevi vardır 

D) Görev alanı dışına hiç bir şekilde 

çıkmamalıdır 

E) Hale özel güvenlik görevlisi olduğundan 

yakalama yapmamalıdır 

 

6. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla herkes 

gibi yargılanırlar 

B) Kendilerine karşı görev dışında suç 

işlenirse kamu görevlisine karşı suç 

işlenmiş olur 

C) Görevi sırasında dokunulmazlık hakları 

vardır 

D) Görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri 

suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi 

cezalandırılırlar 

E) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla kamu 

görevlisi gibi yargılanırlar 
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7. TCK’ya göre, hukuka aykırı olarak 

bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan 

kamu görevlisine hangi yaptırım 

uygulanır? 

A) İdari para cezası 

B) Hapis cezası 

C) Uyarma 

D) Kınama 

E) Kamu görevlisinin üstü o kişiye 

arattırılır 

 

8. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili 

hangisi yanlıştır? 

A) Lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz 

B) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

zorunludur 

C) Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında 

çalıştırılabilir 

D) Greve katılamaz 

E) 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir 

 

9. Özel güvenlik görevlisi Eylem, 

vardiya değişiminde özel güvenlik 

görevlisi kimlik kartını evde unutan iş 

arkadaşı Asuman’a kendi kimlik kartını 

görevde kullanması için vermiştir. Bu 

durumun tespiti halinde Eylem’e nasıl 

bir yaptırım uygulanır? 

A) Hapis cezası, adli para cezasına çevrilir 

B) İdari para cezası uygulanarak, özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir 

C) Adli para cezası uygulanarak, özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir 

D) Hapis cezası ile adli para cezası 

uygulanır 

E) Sadece özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartı iptal edilir 



 

 

10. “Özel güvenlik izni alarak bünyesinde 

özel güvenlik birimi kuranlar veya özel 

güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, 

en az …..….. önce başvurmak şartıyla, 

komisyonun kararı ve valinin onayı ile özel 

güvenlik uygulamasını sona erdirebilir” 

cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 

A) 1 ay  

B) 15 gün  

C) 3 ay 

D) 45 gün  

E) 5 ay 

 

11. Özel güvenlik görevlileri hakkında 

yaptırılacak güvenlik soruşturması ve 

arşiv araştırması en geç kaç yılda bir 

yenilenir? 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5  

E) 6 
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12. “Üniversite kampüsünde görevli özel 

güvenlik görevlisi Merve, kampüs içinde 

devriye görevini yerine getirirken, 

bankların yanında bir silah bulur.” 

Bu durumda, özel güvenlik görevlisi 

Merve’nin yapması gereken işlem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Suç işlendiğine dair şüphe olmadığı için 

silahı kendi dolabında emanete alma 

yetkisi 

kapsamında saklamalıdır 

B) Silahın iki gün dolapta bekletilmesi, 

özel güvenlik görevlisinin önleyici görevi 

gereğidir 

C) Üniversiteler özerk olduğu için, silahı 

üniversitedeki yöneticiye teslim etmelidir 

D) Silahı üniversitenin kayıp ve buluntu 

eşya birimine teslim etmelidir 

E) Özel güvenlik görevlisi Merve durumu 

derhal genel kolluğa bildirmeli ve silahı 

tutanakla teslim etmelidir 

 

13. “Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, 

özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik 

şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren 

kurumları denetlemeye ……. yetkilidir.” 

cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 

A) İçişleri Bakanlığı ve valilikler 

B) Özel güvenlik komisyonları 

C) İl jandarma komutanları ve il emniyet 

müdürleri 

D) Sahil güvenlik komutanları ve il 

emniyet müdürleri 

E) Gümrük muhafaza memurları 
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14. Anayasamızın 19’uncu maddesi 

“Tutuklama” kararı yetkisini kime 

vermiştir? 

A) Savcı  

B) Polis  

C) Hakim 

D) Vali  

E) Yetkili amir 

 

15. Özel güvenlik görevlilerinde 

aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? 

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

B) Silahsız olarak görev yapacaklar için en 

az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; 

silahlı olarak görev yapacaklar için en az 

lise veya dengi okul mezunu olmak 

C) 18 yaşını doldurmuş olmak 

D) Askerliğini yapmış olmak 

E) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl 

veya daha fazla süreyle hapis cezasına 

mahkûm olmamak 
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16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Silahlı olarak görev yapılan yerlerde 

bulundurulabilecek silahların azami 

miktarı, il özel güvenlik komisyonu 

tarafından belirlenir 

B) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını 

görev alanı dışına çıkarabilirler 

C) Silahla görev yapacak özel güvenlik 

görevlileri, özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartı ile beraber özel güvenlik silah 

taşıma/bulundurma belgesini taşır 

D) Zorunlu hallerde, görev alanı il özel 

güvenlik komisyonu kararıyla 

genişletilebilir 

E) Hizmetin sabit bir noktada değil, belirli 

bir güzergah boyunca devam ettiği 

hallerde güzergah boyu, görev alanı sayılır. 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 

görevlisinin haklarından biri 

değildir? 

A) Grev hakkı 

B) Tazminat hakkı 

C) Güvenlik ve koruma hizmetleri dışında 

çalıştırılmama hakkı 

D) Lokavt dolayısıyla işten 

uzaklaştırılmama hakkı 

E) Sendikaya üye olma hakkı 
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18. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 

Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi 

özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 

arasında değildir? 

A) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek 

isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, 

eşyalarını X-ray cihazından geçirme 

B) Suçüstü durumunda suça el koyma 

C) Suçüstü ve gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde yakalama 

D) Suç işleyen kişiyi yakalayıp ifadesini 

aldıktan sonra genel kolluğa teslim etme 

E) Yangın, deprem gibi doğal afet 

durumlarında ve imdat istenmesi halinde 

görev alanındaki işyeri ve konutlara girme 

 

19. Bursa Otobüs Terminalinde özel 

güvenlik görevlisi olarak görev yapan 

Furkan, terminalin kapı detektöründen 

geçen şahıs üzerinde ruhsatı ibraz 

edilemeyen silahı tespit etmiştir. Özel 

güvenlik görevlisi Furkan’ın 

aşağıdakilerden hangisini yapması 

doğrudur? 

A) Silahı ve şüpheliyi savcılığa teslim eder 

B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis 

gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza 

altına alır, tutanakla polise teslim eder 

C) Silahı muhafaza altına alır, şahsı 

gönderir, polise haber vererek tutanakla 

silahı teslim eder 

D) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini 

söyler ve silahını teslim alarak girmesini 

sağlar 

E) Silahın ruhsatı ibraz edilemediğinden, 

ruhsat alınması için emniyete 

başvurmasını ister                                          5 

20. Özel güvenlik görevlilerinin, kimlik 

sorma yetkilerine dair en doğru ifade 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Özel güvenlik görevlileri şarta bağlı 

olmaksızın kimlik sorabilirler ve kimlik 

tespiti yapabilir  

B) Görev yerine bakılmaksızın, özel 

güvenlik görevlileri görevli oldukları süre 

içerisinde herkese kimlik sorabilir  

C) Özel güvenlik görevlileri, yasalarda 

sayılan yer ve görevlerle sınırlı olmak 

üzere kimlik sorabilir  

D) Özel güvenlik görevlilerinin hiçbir yerde 

kimlik sorma yetkileri yoktur  

E) Özel güvenlik görevlileri görevli 

olmasalar da şüpheli gördükleri kişilere 

kimlik sorabilirler 
 
21. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa 
göre polis, önleme aramasını aşağıdaki 
yerlerden hangisinde yapamaz? 
A) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan 
yerlerde 
B) Umumi ve umuma açık yerlerde 
C) Kamuya açık olmayan iş yerlerinde 
D) Her türlü toplu taşıma araçlarında 
E) Halkın topluca bulunduğu veya 
toplanabileceği yerlerde 
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22. 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel 
güvenlik komisyonu aşağıdakilerden 
hangisine yetkili değildir? 
A) Özel güvenlik eğitim kurumlarında 
bulundurulabilecek silah sayısını ve 
niteliğini belirlemek 
B) Özel güvenlik uygulamasının sona 
erdirilmesine ilişkin talepleri karara 
bağlamak 
C) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine 
getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu 
hallerde görev alanını genişletmek 
D) İşi veya konumu sebebiyle korunma 
ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine 
özel güvenlik personeli istihdam 
etmesine izin vermek 
E) Özel güvenlik görevlisi istihdam 
etmeyen yerlerin özel güvenlik iznini 
resen iptal etmek 
 
23. Özel güvenlik izninin verilmesi, bu 
hizmeti yerine getirecek kişi ve 

kuruluşların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmesine ilişkin hususlar hangi 
kanunla düzenlenmiştir? 
A) 5188 sayılı Kanun 
B) 2559 sayılı Kanun 
C) 3201 sayılı Kanun 
D) 2803 sayılı Kanun 
E) 2692 sayılı Kanun 
 
24. Özel güvenlik eğitim sertifikalarının 
geçerlilik süresi ne kadardır? 
A) 3 yıl 
B) 5 yıl 
C) 7 yıl 
D) 10 yıl 
E) Süresiz 
                                                                   6 

25. Devlet Hava Meydanlarında kuruma 
ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev 
yapan silahlı özel güvenlik görevlisi 
Tufan, kimlik kartı ile beraber 
aşağıdakilerden hangisini taşımakla 
yükümlüdür? 
A) Görev Belgesi 
B) Yivli Av Tüfeği Ruhsatı 
C) Avcılık Belgesi 
D) Silah Bulundurma Ruhsatı 
E) Özel Güvenlik Silah 
Taşıma/Bulundurma Belgesi 
 
26. Özel güvenlik görevlisi Rıza, çalıştığı 
kurum müdürü makam aracıyla 
kuruma giriş yapacağı için, kurum giriş 
kapısına çok yakın ve cadde üzerinde 
park halindeki aracın sahibinden, 
aracını bulunduğu yerden kaldırmasını 
ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile 
geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartıyla görev yapmakta olan Rıza, 
aşağıdaki hususlardan hangisi ile ilgili 
kusurlu davranışta bulunmuştur? 
A) Görev alanı 
B) Görev süresi 
C) Görev teçhizatı 
D) Görev üniforması 
E) Özel güvenlik kimlik kartı 
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27. Özel güvenlik görevlilerinin 
yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda 
açıkça sayılmıştır. Aşağıda 

sayılanlardan hangisi özel güvenlik 
görevlilerine verilen yakalama 
yetkilerinden değildir? 
A) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı 
maddesine göre yakalama 
B) Görev alanında, haklarında yakalama 
emri veya mahkumiyet kararı bulunan 
kişileri yakalama 
C) Kişinin vücudu veya sağlığı 
bakımından mevcut bir tehlikeden 
korunması amacıyla yakalama 
D) Olay yerini ve delilleri koruma, bu 
amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 
168 inci maddesine göre yakalama 
E) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
gereğince yakalama 
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28. 4857 sayılı İş Kanununa göre ücret 
kesme cezası için aşağıdakilerden 
hangisi doğru değildir? 
A) İşveren toplu sözleşme veya iş 
sözleşmelerinde gösterilmiş olan 
sebepler dışında işçiye ücret kesme 
cezası veremez 
B) İşçi ücretlerinden ceza olarak 
yapılacak kesintilerin işçiye derhal 
sebepleriyle beraber bildirilmesi 
gerekir 
C) Ücret kesme cezası nedeniyle 
kesintiler, bir ayda iki gündelikten 
veya parça başına yahut yapılan iş 
miktarına göre verilen ücretlerde, 
işçinin iki günlük kazancından fazla 
olamaz 
D) Ücret kesme cezası nedeniyle kesilen 
paralar, vergilerin ödenmesinde 
kullanılır 
E) Her işveren işyerinde ücret kesme 
cezası nedeniyle kesilen paraların ayrı 
bir hesabını tutmaya mecburdur 
 
29. Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in 
zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı 
aşması halinde hakkında hangi kanuna 
göre işlem yapılır? 
A) Türk Medeni Kanunu 
B) Türk Ceza Kanunu 
C) Türk Ticaret Kanunu 
D) İş Kanunu 
E) Kabahatler Kanunu 
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30. Kendisine sebep gösterilmeden 
“ücret kesme” cezası verilen özel 
güvenlik görevlisi Ahmet, hakkını 
hangi kanun hükümlerine göre 
aramalıdır? 
A) İş Kanunu 
B) Türk Ceza Kanunu 
C) Türk Medeni Kanunu 
D) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
E) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanun 
 
31. Özel güvenlik birimleri ve 
görevlileri, görev alanında bir suçla 
karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi 
ile görevli ve yetkili değildir? 
A) Suça el koymak, suçun devamını 
önlemek 
B) Şüphelileri sorgulamak 
C) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza 
etmek 
D) Suç delillerini yetkili genel kolluğa 
teslim etmek 
E) Araştırma ve delil toplama faaliyetine 
genel kolluğun talebi halinde yardımcı 
olmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   8 

32. Güvenlik hizmeti verilecek tesis ve 
alanlara ilişkin koruma ve güvenlik 
planları ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
A) Koruma ve güvenlik planlarının bir 
örneği, on beş gün içerisinde İçişleri 
Bakanlığına verilir 
B) Koruma ve güvenlik planlarının bir 
örneği, hizmetinin başladığı gün mesai 
saati bitimine kadar valiliğe verilir 
C) Koruma ve güvenlik planlarının bir 
örneği, otuz gün içerisinde valiliğe 
verilir 
D) Koruma ve güvenlik planlarının bir 
örneği, on gün içerisinde en yakın 
genel kolluğa verilir 
E) Koruma ve güvenlik planlarının bir 
örneği herhangi bir yere verilmeksizin 
denetimlerde ibraz edilmek üzere ilgili 
tesis veya alanda muhafaza edilir 
 
33. Özel güvenlik hizmetlerinde 
kullanılan silahların görev dışında 
muhafazasından aşağıdakilerden 
hangisi sorumludur? 
A) Genel kolluk sorumludur 
B) Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum 
veya kuruluş yetkilileri sorumludur 
C) Görev dışında da özel güvenlik 
görevlisi sorumludur 
D) Özel güvenlik iznini veren yetkililer 
sorumludur 
E) Devir teslim ve rapor defterinde, silahı 
en son teslim eden kişi sorumludur 
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34. Müteşebbis Münevver Hanımın, 
özel güvenlik hizmetleri kapsamında, 
özel güvenlik şirketi faaliyet izin 
belgesini almak için hangi bakanlığa 
başvurması gerekir? 
A) Milli Eğitim Bakanlığı 
B) Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı 
C) İçişleri Bakanlığı 
D) Milli Savunma Bakanlığı 
E) Sağlık Bakanlığı 
 
35. Özel bir şirkette özel güvenlik 
görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 
4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle 
yazılı bir deneme süreli sözleşme 
imzalıyor. İşverenin memnuniyeti 
halinde çalışmaya devam edeceği 
bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok 
kaç aydır? 
A) 1 ay 
B) 2 ay 
C) 3 ay 
D) 10 ay 
E) 12 ay 
 
36. Aşağıdakilerden hangisi idari para 
cezası veya yaptırım gerektiren 
fiillerden değildir? 
A) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına 
kullandırmak 
B) Mülki idare amirinin verdiği görevleri 
yerine getirmemek 
C) Geçerli mazeret olmadan denetim 
esnasında güvenlik sorumlusunu 
bulundurmamak 
D) Bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı 

öğrenip genel kolluğa haber vermemek 
E) Özel güvenlik izni almadan özel 
güvenlik görevlisi istihdam etmek             9 

37. 5188 sayılı Kanunda yazılı görevleri 
yerine getirirken yaralanan, engelli 
hale gelen özel güvenlik görevlilerine 
veya ölen özel güvenlik görevlisinin 
kanuni mirasçılarına tazminat ne 
şekilde ödenir? 
A) İş sözleşmesinde veya toplu iş 
sözleşmesinde belirlenen miktar ve 
esaslar çerçevesinde tazminat ödenir 
B) Tazminat ödenmez 
C) Uzlaştırmacı marifetiyle anlaşma 
sağlanır 
D) Tüketici Hakem Heyeti karar verir 
E) Sadece silahlı görev yapanlar 
tazminattan yararlanabilir 
 
38. Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak 
çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen 
hususlardan hangisini yapması 
beklenmez? 
A) Görev yeri ile ilgili güvenlik talimatını 
okuyarak, koruma ve güvenlik hizmetleri 
dışında vereceği hizmetler hakkında bilgi 

sahibi olur 
B) Silahlı olarak görev yapacağı yerde 
görev alanının sınırlarının neresi olduğunu 

öğrenir 
C) Görev yerine tahsis edilen silahın 
taşıma ve bulundurma belgesinin olup 
olmadığı, silah seri numarası ile belgedeki 
numaraların aynı olup olmadığını, belgenin 

süresinin dolup dolmadığını inceler 
D) Görev yerinin hangi genel kolluğun 
sorumluluk alanında olduğunu öğrenerek, 

gerek duyduğunda irtibata geçebileceği 

genel kolluğa ait numaraları tespit eder 
E) Silahını, görev bitiminde devir teslim 
ve rapor defterine kaydederek teslim eder 
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39. “İşveren toplu sözleşme veya iş 
sözleşmelerinde gösterilmiş olan 

sebepler dışında işçiye ücret kesme 
cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza 
olarak yapılacak kesintilerin işçiye 
derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi 
gerekir…” hükmü aşağıdaki 

kanunlardan hangisinde yer 
almaktadır? 
A) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanun 
B) 4857 sayılı İş Kanunu 
C) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanunu 
D) Türk Ceza Kanunu 
E) Türk Medeni Kanunu 
 
40. Özel güvenlik görevlisi Canan, 
görev alanında kişilik hakkına saldırı 
yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin 
açacağı hangi davanın muhatabı 
olamaz? 
A) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası 
B) Sona ermiş olsa bile etkileri devam 
eden saldırının hukuka aykırılığının 
tespiti davası 
C) Maddi tazminat davası 
D) Manevi tazminat davası 
E) İptal Davası 
 
41. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma 

yetkisini hangi kanundan alır? 

A) 5188 sayılı Kanun 

B) 2559 sayılı Kanun 

C) 6136 sayılı Kanun 

D) 5442 sayılı Kanun 

E) 7145 sayılı Kanun 
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42. Özel güvenlik izni verilen yerde 

bulundurulmasına ve taşınmasına izin 

verilen her silah için kaç fişek 

alınmasına izin verilir? 

A) 10 adet fişek 

B) 25 adet fişek 

C) 30 adet fişek 

D) 50 adet fişek 

E) Silah başına kısıtlama bulunmamaktadır 

 
43. Görevin ve işyerinin özelliği 

nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil 
kıyafetle görev yapılmasına 

aşağıdakilerden hangisi izin verir? 

A) İl özel güvenlik komisyonu 

B) Vali 
C) İçişleri Bakanlığı 

D) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 

E) Sivil kıyafetle görev yapmak için 

herhangi bir izne gerek yoktur 

 
44. Özel güvenlik temel eğitimi bir 

haftada en fazla kaç saat olabilir? 

A) 48 B) 24 C) 56 D) 36 E) 60 

 
45. Görev mahallinde meydana gelen bir 

adli suça müdahale eden özel güvenlik 

görevlileri aşağıdakilerden hangisi ile 

görevli ve yetkili değildir? 

A) Suçun devamına engel olmak 

B) Suç delillerini muhafaza altına almak 

C) Genel kolluğa bilgi vermek 

D) Tutanak tanzim etmek 

E) Tanzim ettiği soruşturma evrakını 

adliyeye göndermek 
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46. Özel güvenlik görevlilerinin iş 

sözleşmesi, ücret, izin gibi özlük hakları 

hangi kanunla düzenlenmiştir? 

A) İş Kanunu 

B) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 

C) Ceza Muhakemesi Kanunu 

D) Türk Ticaret Kanunu 

E) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun 

 
47. Temel eğitimde Silah Bilgisi ve Atış 

dersi kapsamında, kursiyer Ceyda’nın 

atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi 

için aşağıdakilerden hangisi 

gerekmektedir? 

A) 20 adet fişeğin en az 10 adedinin hedefe 

isabet etmesi 
B) 30 adet fişeğin en az 15 adedinin 

hedefe isabet etmesi 
C) 10 adet fişeğin en az 5 adedinin hedefe 

isabet etmesi 
D) 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe 

isabet etmesi 
E) Fişek sayısına bakılmaksızın en az bir 

adedinin hedefe isabet etmesi 
 
48. Silahlı özel güvenlik yenileme 

eğitiminde, silah bilgisi ve atış dersi kaç 

saattir? 

A) 10  
B) 20  
C) 40  
D) 60  
E) 65 
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49. “Özel güvenlik kimlik kartını 

başkasına kullandıran özel güvenlik 

yöneticisi ve görevlisine üç bin Türk 
Lirası idari para cezası verilir ve bu 

kişilerin özel güvenlik kimlik kartı 

valilikçe iptal edilir. 
Bu kişiler bir daha özel güvenlik 

alanında çalışamazlar” hükmü hangi 

kanunda yer alır? 

A) Türk Ceza Kanunu 

B) 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun 

C) T.C. Anayasası 

D) Medeni Kanun 

E) Ticaret Kanunu 

 
50. Aşağıdakilerden hangisi özel 

güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri 
değildir? 

A) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90’ıncı 

maddesine göre yakalama 

B) Yangın, deprem gibi tabii afet 
durumlarında ve imdat istenmesi halinde 

görev alanındaki işyeri ve konutlara 

girme 

C) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı 

emanete alma 

D) Görev alanında, haklarında yakalama 

emri veya mahkumiyet kararı bulunan 

kişileri yakalama ve arama 

E) Kurum ve kuruluşlara ziyarete 

gelenlerin kimlik fotokopilerini alma 
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51. Özel güvenlik görevlisi Bahar, 
çalışmakta olduğu alışveriş merkezi 

içerisinde devriye gezerken bir 

mağazadan yardım istenilmesi üzerine 

içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan 

bir genci yakaladığını söyleyen mağaza 

yetkilisi, çalınan malzemeyi geri aldığını, 

gencin gözünü korkutmak için 
dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden 

hangisi özel güvenlik görevlisi Bahar 
için en doğru hareket tarzıdır? 

A) Mağaza yetkilisi çalınan malzemeyi 

geri aldığından, bir şey yapmasına gerek 

yoktur 
B) İvedilikle genel kolluğa bilgi verir 

C) Alışveriş merkezi yönetimine haber 

vererek, aldığı talimata göre hareket eder 

D) Yakalanan gencin kimlik bilgilerini 
alarak olayı soruşturmaya başlar 

E) Mağazanın çevresine olay yeri girilmez 

bantları çekerek olay yerinde inceleme 

yapar 

 
52. Aşağıdakilerden hangisi özel 

güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve 
haklarına ilişkin düzenlemeler içeren 

kanunlar arasında yer almaz? 

A) 4857 sayılı İş Kanunu 

B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 

Dair Kanun 

C) Nüfus Hizmetleri Kanunu 

D) Türk Ceza Kanunu 

E) Ceza Muhakemesi Kanunu 

 
 
 
 
 
 
                                                                 12 

53. Amacı dışında faaliyet gösteren, suç 

kaynağına dönüşen veya terör örgütleri 

ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen 
özel güvenlik şirketleri, aşağıda sayılan 

makamlardan hangisinin onayı ile özel 

güvenlik faaliyetleri sonlandırılır? 

A) Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma 

Komutanlığı 

B) Valilik veya Kaymakamlık 

C) Ticaret Bakanlığı 

D) İçişleri Bakanlığı 

E) Milli Savunma Bakanlığı 

 
54. “Fazla saatlerle çalışmak için işçinin 

onayının alınması gerekir.” şeklindeki 

düzenleme hangi kanunumuzda yer 

almaktadır? 

A) Türk Ceza Kanunu 

B) Türk Medeni Kanunu 

C) İş Kanunu 

D) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 

E) İmar Kanunu 

 
55. Havalimanında çalışmakta olan özel 

güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanun’a göre aşağıdaki yetkilerden 

hangisini kullanamaz? 

A) Uçuş kapısına geçecek yolcuların 

kimliğini sorma 

B) Uçuş kapısına geçecek yolcuların suç 

teşkil etmemekle birlikte tehlike 

doğurabilecek eşyasını emanete alma 

C) Uçuş kapısına geçecek yolcuların 

üstlerini dedektörle arama 

D) Uçuş kapısına geçecek yolcuları sorgulama 

E) Uçuş kapısına geçecek yolcuların 

eşyalarını X-Ray cihazından geçirme 
                                               Diğer sayfaya geçiniz... 
                                      sinavinahazirlaniyorum.com 

https://sinavinahazirlaniyorum.com/


 

 

56. 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 7/b 

maddesindeki “kimlik sorma” yetkisi 

kapsamında, görev yaptığı fabrikaya 

girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan 

fotokopisini alıp, saklayarak muhafaza 

eden özel güvenlik görevlisi için Türk 

Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu 

işlediği iddiası ile soruşturma açılabilir? 

A) Haberleşmenin gizliliğini ihlal 

B) İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 

C) Karşılıksız yararlanma 

D) Haksız arama 

E) Kişisel verilerin kaydedilmesi 

 
57. 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel 

güvenlik görevlileri için hangisi 
söylenemez? 

A) Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı 

Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik 

hizmetleri dışında başka bir işte 

çalıştırılamaz 

B) Özel güvenlik görevlileri greve 
katılamaz 

C) Özel güvenlik görevlileri lokavt 
dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz 

D) Özel güvenlik görevlileri görev 
alanında, özel güvenlik kimlik kartı 

olmadan çalıştırılabilir 

E) Özel hukuk tüzel kişileri ve özel 

güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel 

güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere 

verecekleri zararların tazmini amacıyla 

özel güvenlik mali sorumluluk sigortası 

yaptırmak zorundadır 
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58. Aşağıdakilerden hangisi özel 

güvenlik görevlisi olabilmek için 
öngörülen sağlık 

şartlarından biri değildir? 

A) Körlük veya gece körlüğü olmamak 

B) Özel güvenlik hizmetini yerine 

getirmesine engel teşkil edebilecek 

nörolojik rahatsızlığı olmamak 

C) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı 

olmamak 

D) Kişilik bozukluğu olmamak 

E) Sigara bağımlılığı olmamak 

 
59. Aşağıdakilerden hangisi özel 

güvenlik izninin konusu olamaz? 

A) Kişilerin korunması 

B) Bina ve tesislerin korunması 

C) Trafiğin düzenlenmesi 

D) Para ve değerli eşya nakilleri 

E) Toplantı, konser, sahne gösterileri gibi 

etkinlikler 

 
60. Özel güvenlik izni komisyon 

kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yer almaz? 

A) Özel güvenlik hizmetinin azami kaç 

kişiyle yürütüleceği 

B) İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın 

miktarı 

C) Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde 

yerine getirileceği 

D) İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın 

niteliği 

E) Özel güvenlik hizmetinin hangi şirket 

tarafından yürütüleceği 
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61. Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e 

amiri tarafından konusu suç teşkil eden 
emir verilmiştir. Ahmet ne yapmalıdır? 

A) Verilen emri yazılı olarak istemelidir 

B) Emri yerine getirmelidir 

C) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir 

surette yerine getirilmeyeceği için emre 

uymamalıdır 

D) Verilen emir sözlü olsa da yerine 

getirmelidir 

E) Özel güvenlik görevlisi olduğu için 

kimseden emir almamalıdır 

 
62. 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’a göre 

aşağıdakilerden hangileri, özel güvenlik 
görevlilerinin üçüncü kişilere 

verecekleri zararların tazmini amacıyla 

özel güvenlik mali sorumluluk sigortası 

yaptırmakla zorunludur? 

A) Özel hukuk tüzel kişileri ve özel 

güvenlik şirketleri 

B) Özel güvenlik görevlilerinin kendileri 
C) İl özel güvenlik komisyonu 

D) İçişleri Bakanlığı 

E) Özel güvenlik kimlik kartı veren ilgili 
valilik 

 
63. 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu uyarınca sesli ikaz ve tepe 

lambası donanımı aşağıdaki hangi 

araçlarda olamaz? 

A) İtfaiye araçlarında 

B) Polis araçlarında 

C) Sahil güvenlik araçlarında 

D) Özel güvenlik hizmeti veren devriye 

araçlarında 

E) Jandarma araçlarında 
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64. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma 

hayatına ilişkin hak ve ödevleri hangi 

kanunda düzenlenmiştir? 

A) İcra ve İflas Kanunu 

B) Bilgi Edinme Kanunu 

C) Borçlar Kanunu 

D) Türk Ticaret Kanunu 

E) İş Kanunu 

 
65. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 

Dair Kanun’da düzenlenmiştir. Bu 

kanun kapsamında özel güvenlik 

görevlilerine aşağıdaki yetkilerden 

hangisi verilmemiştir? 

A) Olay yerini ve delilleri koruma 

B) Eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri 

güvenlik sistemlerinden geçirme 

C) Zor kullanma 

D) Parmak izi ve fotoğraf alma 

E) Emanete alma 

 
66. Özel güvenlik kapsamında korunan 

ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve 
mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye 

düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, 

genel kolluğu kim görevlendirmeye 

yetkilidir? 

A) Mülki idare amiri 
B) Özel güvenlik görevlisi 
C) Özel güvenlik şirket yöneticisi 

D) Özel güvenlik sorumlusu 

E) İl özel güvenlik komisyonu 
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67. “Bir kimseyi hukuka aykırı olarak 
bir yere gitmek veya bir yerde kalmak 

hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir 

yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

verilir.” şeklindeki düzenleme hangi 

kanunda yer almaktadır? 

A) Borçlar Kanunu 

B) Türk Ticaret Kanunu 

C) Türk Ceza Kanunu 

D) Anayasa 

E) Çek Kanunu 

 
68. Özel güvenlik görevlisinin zor 

kullanması ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğru değildir? 

A) Özel güvenlik görevlisinin kendisine 

veya başkasına yönelen bir saldırı olmalı 

B) Saldırı özel güvenlik görevlisinin veya 

başkasının bir hakkına yönelik olmalı 

C) Gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı 

muhakkak haksız bir saldırı olmalı 

D) Saldırıdan başka bir şekilde kurtulmak 

mümkün olmalı 

E) Saldırıyı o anda, hal ve koşullara göre 

saldırı ile orantılı biçimde defetmek 

zorunluluğu olmalı 
 
69. Aşağıdaki görevlilerden hangisi 

hukuki olarak genel ve özel kolluk 

görevlilerinden sayılmamaktadır? 

A) Polis memurları 

B) Orman muhafaza memurları 

C) Belediye zabıta memurları 

D) Özel güvenlik görevlileri 
E) Köy ve kır bekçileri 

 
 
 
 
                                                                 15 

70. Anayasamıza göre temel hak ve 

hürriyetler açısından aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Temel hak ve hürriyetler hiçbir şekil ve 

şartta kısıtlanamaz 

B) Temel hak ve hürriyetler anayasada 

sayılan sebeplere bağlı olarak ancak 

kanunla sınırlanır 

C) Temel hak ve hürriyetlerin özlerine 

dokunulamaz 

D) Temel hak ve hürriyetler yabancılar için 

milletlerarası hukuka uygun olarak 

kanunla sınırlanabilir 

E) Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 

hürriyetlere sahiptir 

 
71. Aşağıdakilerden hangisi il özel 

güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler 

arasında değildir? 

A) Vali yardımcısı 

B) Belediye başkanlığı temsilcisi 

C) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi 
D) İl jandarma komutanlığı temsilcisi 

E) Ticaret odası başkanlığı temsilcisi 
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72. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, 
görev yaptığı kuruluşta bilgi ve eğitimi 

olduğu için mesai saatlerinde tesisin 
elektrik işlerini de yapmaya 

zorlanmaktadır. Durumun tespit 
edilmesi veya Mehmet’in şikayetçi 

olması durumunda, 5188 sayılı 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

kapsamında hangi işlem tesis 

edilecektir? 

A) Herhangi bir işlem öngörülmemiştir 

B) Mehmet uyarılacaktır 

C) Mehmet’e idari para cezası 

uygulanacaktır 

D) Kuruluşun özel güvenlik izin belgesi 

iptal edilecektir 

E) Kuruluş yetkilisine idari para cezası 

uygulanacaktır 

 
73. Kural olarak, koruma ve güvenlik 

hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat 

aşağıdakilerden hangisi tarafından 

temin edilir? 

A) Özel güvenlik hizmetinden 
faydalanacak kişi veya kuruluş 

B) Özel güvenlik şirketi 

C) Özel güvenlik görevlisi 
D) Özel güvenlik komisyonu 

E) İçişleri Bakanlığı 
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74. Özel güvenlik görevlisi Cemil, görev 

yaptığı alışveriş merkezinde daha önce 

tartışma yaşadığı mağaza çalışanı 

Ebru’yu, asılsız olarak hırsızlık yaptığı 

gerekçesiyle yakalamış ve genel kolluğa 

bildirmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre 

özel güvenlik görevlisi Cemil’in 

aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir? 

A) Suç delillerini yok etme, gizleme veya 

değiştirme 

B) Suç uydurma 

C) Genel güvenliğin kasten tehlikeye 

sokulması 

D) Güveni kötüye kullanma 

E) Şantaj 

 
75. Ev ve bahçe malzemeleri satan 

büyük bir mağazada görevli özel 

güvenlik görevlisi Mahmut, mağazada 

şiddet kullanarak reyon görevlisini darp 
ederek yaralayan müşteriyi zor 

kullanarak engellemiş ve etkisiz hale 

getirmiştir. Bu adli konu ile ilgili özel 
güvenlik görevlisi Mahmut ilk olarak 
kimi bilgilendirmesi gerekmektedir? 

A) Özel güvenlik şirket kurucusunu 

B) Polis 

C) Hakim 

D) Vali 
E) Mağaza yönetimi 
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76. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 

ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 

Ek Madde 1’inde yer alan hükme göre; 

ruhsatlı silahla girilemeyecek yerleri 

belirten şık hangisidir? 

A) Lokanta ve restoranlar 

B) Otobüs ile şehirlerarası seyahatler 

C) Mahkeme salonları, akıl hastaneleri ve 

psikiyatri bölümleri, ceza ve tutukevleri 
D) Gemi veya tren seyahatleri 
E) AVM içindeki kapalı otoparklar ve 

belediyelere ait pazar alanları 
 
77. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı 

özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına 

izin verilebilir? 
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında 
B) Sağlık tesislerinde 
C) Talih oyunları işletmelerinde 
D) Para nakilleri esnasında 
E) İçkili yerlerde 

78. “5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun’un 

kapsamında kişi, kurum veya 

kuruluşların, özel koruma ve güvenlik 

hizmetini yerine getirmek amacıyla 

istihdam edilen kişilerdir.” Yukarıdaki 

cümle ile aşağıdakilerden hangisi 

tanımlanmıştır? 
A) Polis 
B) Jandarma 
C) Sahil güvenlik 
D) Özel kolluk görevlisi 
E) Özel güvenlik görevlisi 
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79. Özel güvenlik görevlilerinin görev 
alanlarına ilişkin 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a 

göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini 
sadece görevli oldukları süre içinde ve 
görev alanlarında kullanabilirler 
B) İl özel güvenlik komisyonları zorunlu 
hallerde özel güvenlik izni verilen 
yerlerde görev alanını genişletebilirler 
C) Para ve değerli eşya nakli görevinde 
nakil güzergahı özel güvenlik 
görevlilerinin görev alanı sayılır 
D) Görev yapılan yerin işletme sahipleri ve 
sorumluları özel güvenlik görevlilerinin 
görev alanını gerektiğinde doğrudan 
genişletebilirler 
E) Kişi korumasında görevli özel güvenlik 
görevlilerinin görev alanı koruduğu kişi 
ile birlikte olduğunda ülke genelidir 
 
80. Suçüstü halinde yakalamayı 
aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 
yapabilir? 
I-Kolluk kuvvetleri 
II-Özel güvenlik personeli 
III-Mağdur kişi 
A) Yalnız I  
B) Yalnız III  
C) I ve II 
D) I ve III  
E) I, II ve III 
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81. 4857 sayılı İş Kanununa göre 

istihdam edilmiş 50 yaşındaki özel 

güvenlik görevlisi Mustafa, en az bir 
yıllık hizmet süresini tamamlamıştır. 

Özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın 

yıllık ücretli izin hakkı için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) 14 günden az olamaz 
B) 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere 
verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi 
günden az olamaz 
C) 26 günden az olamaz 
D) Yıllık ücretli izin hakkı yoktur 
E) Yıllık ücretli izin hakkından 

vazgeçebilir 
 
82. 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aşağıda 
numaralandırılan kişi ya da kişilerden 
hangisinde özel güvenlik temel eğitimini 
başarıyla tamamlamış olma şartı 

aranır? 
I. Kurucu 
II. Yönetici 
III. Uzman eğitici 
IV. Özel güvenlik görevlisi 
V. Şirket tüzel kişi ortağının 
yetkilendirdiği temsilciler 
A) I, II, III 
B) V 
C) II, V 
D) II, IV 
E) I, III, V 
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83. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunda öngörülen adli suçlardan biri 
değildir? 
A) Mali sorumluluk sigortasını 

yaptırmadan 
özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi 
B) Özel güvenlik görevlisinin koruma ve 
güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte 
çalıştırılması 
C) Özel güvenlik iznini almadan özel 
güvenlik görevlisi istihdam edilmesi 
D) Faaliyet iznini almadan özel güvenlik 
hizmeti veya özel güvenlik eğitimi 
verildiğinin ilan edilmesi veya reklam 
yapılması 
E) Çalışma izni verilmeyen kişilerin özel 
güvenlik görevlisi olarak istihdam 
edilmesi 
 
84. 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanuna göre, mülki 
idare amirlerince istenen ilave tedbirleri 
almayan kişi, kurum, kuruluş veya 
şirketlerin yöneticilerine aşağıdaki 
cezalardan hangisi verilebilir? 
A) İdari para cezası 
B) Adli para cezası 
C) Altı ay süreyle özel güvenlik alanında 
görev alamazlar 
D) Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında 
görev alamazlar 
E) Bir daha özel güvenlik alanında 
çalışamazlar 
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85. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 
ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e 
göre 15 günlük bildirim süresine bağlı 
değildir? 
A) Göreve başlayan özel güvenlik 
görevlileri 
B) Koruma ve güvenlik planı 
C) Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan 
özel güvenlik görevlileri 
D) Kurum ve kuruluşlar arasındaki 

personel değişiklikleri 
E) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası 
poliçelerinin sureti 
 
86. Özel güvenlik görevlileri mevzuat 
gereği bazı yerlerde silahlı olarak görev 
yapamazlar. 
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda 
olmayıp silahlı olarak görev 

yapılabilecek 
yerlerdendir? 
A) Spor müsabakalarında 
B) İçkili yerlerde 
C) Tiyatrolarda 
D) Eğitim ve öğretim kurumlarında 
E) Televizyon ve telsiz verici 
istasyonlarında 
 
87. Polise “Zor ve Silah Kullanma” 

yetkisi veren düzenleme hangi kanunda 
yer almaktadır? 
A) Türk Ticaret Kanunu 
B) Borçlar Kanunu 
C) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
D) İcra ve İflas Kanunu 
E) Türk Ceza Kanunu 
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88. “Aynı veya eşit değerde bir iş için 
cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret 
kararlaştırılamaz.” şeklindeki 

düzenleme hangi kanunumuzda yer 
almaktadır? 
A) Türk Ceza Kanunu 
B) Köy Kanunu 
C) Tebligat Kanunu 
D) Tapu Kanunu 
E) İş Kanunu 
 
89. Özel güvenlik görevlilerinin tabii 
afet hallerinde yardım yükümlülüğü 

hangi yönetmelikte düzenlenmiştir? 
A) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 
B) Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 
C) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik 
D) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, 
Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair 
Görev Yönetmeliği 
E) Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme 
Yönetmeliği 
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90. Özel güvenlik görevlileri Ahmet ve 
Veli görev yaptıkları alışveriş 

merkezinde hareketlerinden 
şüphelendikleri bir vatandaşı genel 
kolluğun bilgisi dışında yakalayarak 
güvenlik odasına almışlar, yaklaşık üç 
saat alıkoydukları kişinin suç işlediğine 

yönelik bir tespit yapılamayınca 
bırakmışlardır. Alıkonulan vatandaşın 
şikayeti üzerine yapılan soruşturmada 
adli makamlarda Ahmet ve Veli’nin 
karşılaşacakları temel suçlama 
aşağıdakilerden hangisi olacaktır? 
A) Soruşturmalık bir konu yoktur; özel 
güvenlik görevlileri görevlerini 
yapmışlardır 
B) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
suçlaması ile karşılaşacaklardır 
C) Adli makamları ilgilendiren bir konu 
olmayıp yalnızca disiplin soruşturması 
yapılacaktır 
D) Görevi ihmal suçlaması ile 
karşılaşacaklardır 
E) İş kanunu ile ilgili bir konu olup adli bir 
suçlama yapılmayacaktır 
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91. Terör örgütlerine veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 

veya gruplara iltisakı veya irtibatı 

olduğu tespit edilen kişiler ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten 
şirket veya birimlerde çalışamazlar 
B) Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten 
şirketlerde çalışamazlar ancak özel 
güvenlik birimlerinde çalışabilirler 
C) Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten 
şirketlerde çalışabilir ancak özel güvenlik 
birimlerinde çalışamazlar 
D) Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten 
şirket şubesinde çalışabilirler ancak 
şirket merkezinde çalışamazlar 
E) Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten 
şirket veya birimlerde çalışabilirler 
 
92. Yöneticide aranan şartların 
kaybedilmesi halinde hangi süre 
içerisinde eksiklik giderilmediği veya 
yönetici değiştirilmediği takdirde 

şirketin faaliyet izni iptal edilir? 
A) 15 gün 
B) 30 gün 
C) 1 ay 
D) 2 ay 
E) 6 ay 
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93. Türk Ceza Kanunu’nda “Yetkili 
makamlara ihbar veya şikâyette 
bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, 
işlemediğini bildiği halde, hakkında 
soruşturma ve kovuşturma 

başlatılmasını ya da idari bir yaptırım 

uygulanmasını sağlamak için bir 

kimseye hukuka aykırı 
bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört 

yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.” şeklinde düzenlenen suç 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnkâr 
B) İtiraf 
C) Hakaret 
D) Şantaj 
E) İftira 
 
94. Çalıştığı AVM’nin çatısına çıkmış ve 
intihar etme niyeti olduğunu düşündüğü 
bir kimseyi gören özel güvenlik görevlisi 
Mehmet, bir süre sonra aşağıdan 
seslenerek “Atlarsan atla!” demiştir. 
Bunun üzerine çatıdaki kişi atlamıştır. 
Mehmet, Türk Ceza Kanunu 
kapsamında hangi suçu işlemiştir? 
A) Kasten öldürme 
B) İntihara yönlendirme 
C) Taksirle öldürme 
D) Suç işlememiştir 
E) Kasten yaralama 
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95. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Özel güvenlik komisyonu kararlarını oy 
çokluğu ile alır 
B) Özel güvenlik komisyonunda çekimser 
oy kullanılamaz 
C) Özel güvenlik komisyonunun 
başkanlığını Vali yapar 
D) Geçici haller dışındaki özel güvenlik 
uygulaması, en az bir ay önce 
başvurulması şartıyla komisyonun kararı 
ve valinin onayı ile sona erdirilebilir 
E) Özel güvenlik komisyonu karar alırken 
oyların eşitliği halinde başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluk sayılır 
 
96. Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü 
bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması 
olasılığının bulunması veya hemen 
kimliğini belirleme olanağının 
bulunmaması durumunda geçici olarak 
yakalama yapılabilmesiyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Özel kanunlarına göre kendisine yetki 
verilen görevliler dışında kimse geçici 
yakalama yapamaz 
B) Geçici yakalama yapmak için görev 
alanının kimin sorumluluk alanında 
olduğuna bakılır 
C) Geçici yakalama herkes tarafından 
yapabilir 
D) Geçici yakalama sadece genel ve özel 
kolluğa tanınan bir yetkidir 
E) Özel güvenlik görevlisi geçici yakalama 
yapamaz 
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97. Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği 
üniforma üzerine arkasında ışığı 

yansıtan “Özel Güvenlik” ibaresi yazılı 
yeleği aşağıdakilerden hangisinde 
giymeleri mecbur tutulmamıştır? 
A) Gece görevinde 
B) Spor müsabakalarında 
C) Konserlerde 
D) Sahne gösterilerinde 
E) Para ve değerli eşya naklinde 
 
98. Yürürlükte bulunan mevzuatımızda, 
kişisel verilerin kaydedilmesi başlığı 
altında yer alan “Hukuka aykırı olarak 
kişisel verileri kaydeden kimseye bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası 

verilir.” şeklindeki düzenleme hangi 
kanunumuzda bulunmaktadır? 
A) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
B) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
C) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
D) 4857 sayılı İş Kanunu 
E) 6098 sayılı Borçlar Kanunu 
 
99. Yetkileri konusunda şüpheye düşen 
bir özel güvenlik görevlisinin öncelikli 
olarak bakması gereken kanun ve ilgili 
maddesi aşağıdaki şıklardan hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
A) 4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesi 
B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun 17. maddesi 
C) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun 7. maddesi 
D) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
7. maddesi 
E) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
7. Maddesi 
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100. Özel güvenlik hizmeti yürütülen 
işlerde, yedi buçuk saatin üzerinde gece 
çalışması yaptırılabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Özel güvenlik görevlisinin yazılı 
onayının alınması gerekir 
B) Özel güvenlik görevlisinin gece 
çalışmaları yazılı onayı olsa bile yedi 
buçuk saati geçemez 
C) Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayı 
olmaksızın on bir saat çalıştırılabilir 
D) Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı özel 
güvenlik şirketi veya birimin yazılı 
onayının alınması gerekir 
E) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde 
gece çalışması ile ilgili süre kısıtlaması 
yoktur 
 
101. 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Özel güvenlik görevlisi, Kanunda 
belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri 
dışında başka bir işte çalıştırılamaz. 
B) Özel güvenlik görevlileri lokavt 
dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. 
C) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle 
bağlantılı olarak işledikleri suçlardan 

dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 
D) Özel güvenlik görevlileri greve 
katılabilirler 
E) Özel güvenlik görevlilerine karşı 
görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu 
görevlisine karşı suç işlemiş gibi 
cezalandırılır. 
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102. AVM’ye girmek isteyen Ozan, kapı 
dedektöründen geçerken alarmın ötmesi 
üzerine, özel güvenlik görevlisi Tufan’ın 
üstünü elle arama talebini reddetmiş, 
ancak Tufan “Yetkim dahilinde” 

diyerek aramayı gerçekleştirmiştir. Özel 

güvenlik görevlisinin hukuka aykırı 

olarak bir kişinin üstünü elle araması 

hangi hakkın ihlalidir? 
A) Kişilik 
B) Seyahat özgürlüğü 
C) İfade özgürlüğü 
D) Konut dokunulmazlığı 
E) Hak arama özgürlüğü 
 
103. Özel güvenlik görevlisinin, 5188 
sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 7. Maddesinde sınırları 
belirlenen arama yetkisini aşması 

“haksız arama” suçunu oluşturur. Bu 

suç hangi kanunla düzenlenmiştir? 
A) İş Kanunu 
B) Türk Ceza Kanunu 
C) İl İdaresi Kanunu 
D) Anayasa 
E) Adli ve Önleme Aramaları 
Yönetmeliği 
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104. Özel güvenlik görevlisi Mehmet 
görev yaptığı iş hanında geceleyin bir 
kuyumcudaki kasayı açmaya çalışan 
soyguncuyu özel güvenlik görevlisi 
arkadaşı ile birlikte suçüstü 
yakalamıştır. Bu andan itibaren 
aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 
görevlisi Mehmet’in yetki ve 
görevlerinden olmayıp yapılmaması 
gereken işlemlerdendir? 
A) Genel kolluğa bilgi verme 
B) Olay yerini muhafaza altına alma 
C) Yakalananın ifadesini alma 
D) Başka soyguncular olabileceği ihtimali 
ile sorumluluk alanındaki diğer dükkânları 
kontrol etme 
E) Olayda elde edilen delillerin korunması 
için tedbir alma 
 
105. Özel güvenlik görevlisi Ali, çalıştığı 
işyerine geldiğinde özel güvenlik kimlik 
kartını evinde unuttuğunu fark etmiştir. 

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
A) Çalışmasını ve yetki kullanmasını 
etkilemez 
B) Amirinin bilgisi dahilinde çalışabilir ve 
yetkilerini kullanabilir 
C) İşyeri sahibinin onay vermesi halinde 
çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir 
D) Yakalama yetkisi haricindeki 
yetkilerini kullanabilir 
E) Özel güvenlik kimlik kartını evinden 
getirtene kadar yetkilerini kullanamaz 
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106. “Ancak eğitim ve öğretim 
kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih 
oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde 
silahlı özel güvenlik görevlisi 
çalıştırılmasına izin verilmez.” 

Şeklindeki düzenleme hangi kanunda 
yer almaktadır? 
A) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
B) İl İdaresi Kanunu 
C) Türk Ceza Kanunu 
D) Türk Ticaret Kanunu 
E) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanun 
 
107. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre 

aşağıdakilerden hangisi, sürenin 

bitiminden önce veya bildirim süresini 
beklemeksizin, haklı nedenle iş 

sözleşmesini fesih sebeplerinden biri 

değildir? 
A) İş sözleşmesinin konusu olan işin 
yapılması, işin niteliğinden doğan bir 
sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için 
tehlikeli olması halinde 
B) İşçinin, işverenin güvenini kötüye 
kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin 
meslek sırlarını ortaya atmak gibi 
doğruluk ve bağlılığa uymayan 
davranışlarda bulunması halinde 
C) İşçinin on gün gözaltına alınması veya 
tutuklanması halinde 
D) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla 
hapisle cezalandırılan ve cezası 
ertelenmeyen bir suç işlemesi halinde 
E) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu 
görevleri kendisine hatırlatıldığı halde 
yapmamakta ısrar etmesi halinde 
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108.Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve 
kuruluşlara sağlayacakları koruma ve 
güvenlik hizmetleri ile ilgili düzenlenen 
yazılı hizmet sözleşmesi için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Hizmet sözleşmesi, ilgili özel güvenlik 
şirketi tarafından, koruma ve güvenlik 
hizmetinin başladığı gün mesai saati 
bitimine kadar valiliğe bildirilir 
B) Hizmet sözleşmeleri gizli olduğundan 
hiçbir yere bildirilmez 
C) Özel güvenlik şirketlerinin, 
üstlendikleri koruma ve güvenlik 
hizmetleri için hizmet sözleşmesi yapma 
zorunluluğu yoktur 
D) Hizmet sözleşmesi, ilgili özel güvenlik 
şirketi tarafından, koruma ve güvenlik 
hizmetinin başladığı tarihten itibaren 15 
gün içerisinde valiliğe bildirilir 
E) Hizmet sözleşmesi, ilgili özel güvenlik 
şirketi tarafından, koruma ve güvenlik 
hizmetinin başladığı tarihten itibaren 30 
gün içerisinde valiliğe bildirilir 
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109.Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı 

olup, henüz bir işyerinde çalışmayan 

Ahmet, gezmeye gittiği arkadaşları ile 

birlikte bulundukları eğlence yerinde 

yapılan polis kontrolünde uyuşturucu 

kullanmak iddiası ile yakalanmış ve 

yargılama sonucu mahkum olmuştur. 

Ancak çıkarılan af yasasından 
faydalanmış ve cezası infaz 

edilememiştir. Ahmet’in 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 
gereğince karşılaşacağı işlem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cezası affa uğradığından ve henüz işe 
başlamadığından kimlik kartı iptal 
edilmeyecektir 
B) Aldığı hapis cezası süresince özel 
güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır 
C) Özel güvenlik kimlik kartı süresiz 
olarak iptal edilecektir 
D) Ceza zamanaşımı süresince özel 
güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır 
E) Dava zamanaşımı süresince özel 
güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır 
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110.Özel güvenlik izin belgesinde 
belirtilen adreste faaliyetlerine son 
vererek ayrıldığı tespit edilenlerle ilgili, 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Özel güvenlik uygulamasının sona 
erdirilebilmesi için en az bir ay önce 
başvuru şartı aranır 
B) Özel güvenlik uygulaması, 
komisyonun kararı ve valinin onayı ile 
sona erdirilir 
C) Özel güvenlik izin belgesi faaliyetin 
devam ettiği adreste de geçerlidir 
D) Adres değişikliği ile özel güvenlik izni 
iptale gerek kalmaksızın son bulmuştur 
E) Özel güvenlik belgesinde adres 
belirtilmez 
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111.Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı 

olan özel güvenlik görevlilerinin, 
silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde 
kullanabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
A) Özel güvenlik görevlilerinin, kendi 
adına taşıma ruhsatlı silahlarını, özel 
güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle 
ilgili herhangi bir izne gerek yoktur 
B) Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan 
özel güvenlik görevlileri, silahlarını özel 
güvenlik hizmetlerinde kullandıkları 
zaman görev alanı dışına çıkaramazlar 
C) Bunun için koruma ve güvenliği 
sağlanacak kişi, kurum veya kuruluşun, 
Özel Güvenlik Komisyonuna müracaat 
ederek izin alması gerekir 
D) Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan 
özel güvenlik görevlilerinin silahları için 
ayrıca Özel Güvenlik Silah 
Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenir 
E) Özel Güvenlik Komisyonu tarafından, 
kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel 
güvenlik görevlilerine, silahlarını özel 
güvenlik hizmetlerinde kullanmalarına izin 
verilirse Silah Demirbaş Defterine de 
kaydedilmez 
 
112.Polisin “durdurma ve kimlik 

sorma” yetkisi hangi kanunla 
düzenlenmiştir? 
A) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanun 
B) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
C) İl İdaresi Kanunu 
D) İş Kanunu 
E) Türk Ceza Kanunu 
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113.Aşağıdakilerden hangisi özel 
güvenlik görevlilerinin yetkileri 
arasında değildir? 
A) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. 
Maddesine göre yakalama 
B) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı 
emanete alma 
C) Her durumda ve şartta iş yeri ile 
konutlara girme 
D) Olay yerini ve delilleri koruma 
E) Görev alanında, haklarında yakalama 
emri veya mahkumiyet kararı bulunan 
kişileri yakalama ve arama 
 
114.Özel güvenlik görevlilerinin kimlik 
sorma yetkileri için en doğru ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Özel güvenlik görevlileri korudukları 
yerlere girişte, her hal ve şartta kimlik 
sorabilirler 
B) Özel güvenlik görevlilerinin kimlik 
sorma ve kimlik tespitine yönelik genel 
kollukla aynı şartlarda yetkileri vardır 
C) Özel güvenlik görevlileri 
şüphelendikleri herkese kimlik sorabilirler 
D) Özel güvenlik görevlileri, toplantı, 
konser, spor müsabakası gibi etkinliklerde 
kimlik sorabilirler 
E) Özel güvenlik görevlilerinin kimlik 
sorma yetkileri yoktur 
 
115.Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin 
yaptırım gerektiren fiiller ile idari para 
cezaları aşağıdakilerden hangisi 

tarafından verilir? 
A) Mahalli Mülki Amiri 
B) İl Özel Güvenlik Komisyonu 
C) İçişleri Bakanlığı 
D) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 
E) Defterdarlık 



 

 

116.Alışveriş merkezi girişinde görev 
yapmakta olan özel güvenlik görevlisi 
kapı dedektörü ve el dedektörü ile 
yaptığı kontrolde metalden arınmadığı 

anlaşılan ve üzerindeki metalleri 
çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri 

girmek istemesi üzerine, üst araması 

yönünden yapması gereken en doğru 

davranış biçimi ne olmalıdır? 
A) El ile üst araması yapmalıdır 
B) Şahsın üst aramasını yapmak için genel 
kolluktan yardım talep etmelidir 
C) Gözle yapacağı kontrolden sonra 
şahsın girişine müsaade edebilir 
D) Şahsın kimlik tespitini yaparak girişine 
müsaade etmelidir 
E) Şahsın fotoğrafını çekip kimliğini 
aldıktan sonra girişine müsaade etmelidir 
 
117.Ateşli silahını 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna 
aykırı kullandığı tespit edilen özel 

güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem 

uygulanır? 
A) Bir defaya mahsus olmak üzere ikaz 
edilir 
B) Silah taşımaya haiz olduğu için 
herhangi bir işleme uygulanmaz 
C) Bir daha özel güvenlik alanında 
çalışamaz 
D) Aynı ilde bir daha çalışamaz 
E) İdari para cezası verilir 
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118.Özel güvenlik şirketleri için 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Şirketlerin özel güvenlik alanında 
faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının 
iznine tabidir 
B) Özel güvenlik şirketine faaliyet izni 
verilebilmesi için şirket hisselerinin nama 
yazılı olması gerekir 
C) Özel güvenlik şirketinin faaliyet 
alanının münhasıran koruma ve güvenlik 
hizmeti olması zorunludur 
D) Özel güvenlik şirketleri, şubelerini on 
beş gün içinde İçişleri Bakanlığına ve ilgili 
valiliğe yazılı olarak bildirir 
E) Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi 
kurabilmesi ve yabancı şirketlerin 
Türkiye'de özel güvenlik hizmeti 
verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir 
 
119.İl özel idareleri ve belediye şirketleri 
ile bağlı kuruluşlarına ait özel güvenlik 
şirketlerinin yöneticileri hariç, alarm 
izleme merkezi, eğitim kurumu veya 

özel güvenlik şirketi yöneticilerinde 5188 
sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanuna göre aşağıdakilerden hangileri 
aranmaz? 
A) Güvenlik soruşturmasının olumlu 
olması 
B) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla 
tamamlamış olması 
C) Lisans mezunu olması 
D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 
E) Görevin yapılmasına engel olabilecek 
vücut engeli bulunmaması 
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120. Kamu güvenliğinin sağlanması 
yönünden 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması 
sırasında özel güvenlik görevlileri 
kimlerin emirlerini yerine getirmekle 
yükümlüdürler? 
A) Gümrük Muhafaza Amirinin 
B) Köy Korucusunun 
C) Zabıta Amirinin 
D) Belediye başkanı ve belediye 
meclisinin 
E) Mülki idare amiri ve genel kolluk 
amirinin 
 
 
 
 
 
 

ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN 
OLAN ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE 

KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ 
SINAVLARDA 20 
SORU SORULMAKTADIR. 
 
SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. 
DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV 
SORULARINDAN DERLENMİŞTİR... 
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