
 

 

2022 Tüm Özel Güvenlik  GÜVENLİK TEDBİRLERİ Konu Sınav Soru  
ve Cevapları 

 

GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
 

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve 

hedeflerinden biri değildir? 

 

A) Suçları önlemek 

B) Suçluların yakalanma riskini arttırmak 

C) Olaylara müdahale etmek 

D) Suç delillerini incelemek 

E) Genel kollukla iş birliği kurmak ve geliştirmek 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden 

değildir? 

 

A) Tarih ve saat 

B) Giriş bölümü 

C) Başlık bölümü 

D) İmza 

E) Sayı bölümü 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinin kontrol noktasında 

bulunmasına gerek yoktur? 

 

A) Fotoğraf makinası 

B) Kapı detektörü 

C) X-ray cihazı 

D) Kamera 

E) El detektörü 

 

4. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır? 

 

A) Mesajlar kısa ve anlaşılır olmalıdır 

B) Telsizin sesi fazla açılmamalıdır 

C) Telsizden gizli haberleşme yapılmaz 

D) Konuşmalarda unvan kullanılmalıdır 

E) Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı 

esnada telsizin mandalına basılmaz 

 

5. Buluntu eşyayı emanete alan özel güvenlik 

görevlisi Mert hangi görevi yerine getirmiştir? 

A) Adli 

B) Yardım 

C) Önleyici 

D) Yargısal 

E) Koruyucu                                                                          1 

                                                                                         

6.Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden 

biri değildir? 

A) İz delil 

B) İfade delil 

C) Kimyasal delil 

D) Fiziksel delil 

E) Biyolojik delil 

 

7.Özel güvenlik görevlileri Zafer ile Nedim’in tanzim 

edemeyeceği tutanak hangisidir? 

 

A) Buluntu eşya tutanağı 

B) Devir teslim tutanağı 

C) Yangın tutanağı 

D) Yakalama tutanağı 

E) Teşhis tutanağı 

 

8.Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden 

biri değildir? 

 

A) Olayı temsil edici olmalı 

B) Hayal ürünü olmalı 

C) Hukuka uygun yoldan elde edilmeli 

D) Gerçekçi olmalı 

E) Mantıklı olmalı 

 

9.Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden 

biri değildir? 

 

A) Rutin devriye 

B) Planlı devriye 

C) Geri dönüşlü devriye 

D) Kombine devriye 

E) Dairesel devriye 
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10.“Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine 

ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde 

kademeli olarak artan nispette uygulanır.” Aşağıdaki 

şıklardan hangisinde bu sıralama doğru olarak 

verilmiştir? 

 

A) Bedeni kuvvet – Maddi güç – Silah kullanma 

B) Maddi güç – Silah kullanma – Bedeni kuvvet 

C) Maddi güç – Bedeni kuvvet – Silah kullanma 

D) Silah kullanma – Bedeni kuvvet – Maddi güç 

E) Bedeni kuvvet – Silah kullanma – Maddi güç 

 

11.Aşağıdaki şıklardan hangisi kontrol noktasında 

bulunması gereken görevlilerden biri değildir? 

 

A) Yönlendirme görevlisi 

B) Kontrol görevlisi 

C) Koruma görevlisi 

D) Kişi/kurum/kuruluş yetkilisi 

E) Kontrol nokta sorumlusu 

 

12. Aşağıdaki görevlerden hangisi futbol maçında 

görev alan özel güvenlik görevlisi Sıtkı’nın görev ve 

yetkisi dâhilinde değildir? 

 

A) Spor alanına yasak madde sokulmasını engellemek 

B) Biletsiz ve başkasına ait kartla seyirci girişini 

engellemek 

C) Usulsüz seyirci girişini engellemek 

D) Tesislere zarar verilmesini engellemek 

E) Stadyum dışındaki seyyar satıcıları yakalamak ve 

zabıtaya teslim etmek 

 

13. AVM’ de görevli özel güvenlik görevlisi Halil, 

devriye görevi esnasında bir şahsı hırsızlık yaparken 

görmesi üzerine suç konusu hırsızlık eşyası ile 

yakalamıştır. Hangi tutanağı tanzim etmesi gerekir? 

A) Suçüstü tutanağı 

B) Arama tutanağı 

C) Olay yeri tutanağı 

D) Tespit tutanağı 

E) İfade tutanağı 
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14. Özel güvenlik görevlisi Ali çalıştığı 

fabrikada devriye görevi sırasında şüpheli 

paketle karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Derhal kolluğa haber verir ve etrafına 

güvenlik şeridi çeker 

B) Şüpheli paketi yakından inceler 

C) Şüpheli paketi güvenli bölgeye taşır 

D) Şüpheli paketi fabrikanın teknisyenine 

inceletir 

E) Paketi emanete alır ve sahibini arar 

 

15. Özel güvenlik görevlisi Cemil parkta devriye 

görevi yerine getirirken, bir çocuğun darp edildiğini 

görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki 

uygulamalardan hangisi doğru olur? 

 

A) Darp olayına müdahale ederek şüpheliyi 

yakalayarak, genel kolluğa teslim eder 

B) Kelepçeleyip polis merkezine götürür 

C) Kimlik tespiti yapar 

D) İfadesini alır 

E) Savcıyı arar ve bilgi verir 

16. Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında 

görev alan özel güvenlik görevlisinin görevlerinden 

değildir? 

 

A)Müsabaka güvenlik planını hazırlamak 

B)Düzeni bozan seyircileri en yakın kolluk görevlisine 

bildirmek 

C)Ev sahibi takım ve misafir takım seyircileri arasında 

geçişi engellemek 

D)Spor alanında görev almak 

E)Bilet kontrolü yapmak 

 

17. Özel güvenlik görevlisi Cihan, Belediye parkında 

devriye görevi sırasında eşkâli ve bilgileri daha 

önceden bildirilen cezaevinden kaçan hükümlüyü 

yakalamıştır ve derhal kolluğa haber vermiştir. 

Yapılan yakalama hangi tür bir yakalamadır? 

A) Önleyici yakalama 

B) Gözaltına alma 

C) Tedbir yakalaması 

D) Muhafaza yakalaması 

E) Adli yakalama                Diğer sayfaya geçiniz... 
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18. Metro istasyonunda görevli özel güvenlik 

görevlileri Ali ile Hasan, yaya devriye görevi yaparken 

Asiye hanımın çantasını kapkaç yapmak suretiyle 

çalan iki kişiyi suçüstü yapmak suretiyle yakalar. 

Aşağıdakilerden hangisi Ali ile Hasan’ın tutanak 

tanzim ederken dikkat etmesi gereken içerik 

kurallarından biri değildir? 

  

A) Olay yerindeki delillerin muhafaza altına alındığı 

yazılmalıdır 

B) İmza atmak istenmemesi durumunda, sebepleri ile 

birlikte tutanakta belirtilmesine gerek yoktur 

C) Tutanak tarihle başlamalı ve tarihle bitirilmelidir 

D) Tutanağın düzenlendiği yer yazılmalıdır 

E) Tutanağın içeriğine uygun tutanak başlığı olmalıdır 

 

19.Aşağıdakilerin hangisi mektup bombanın 

özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Normal mektuplara göre daha kalındır 

B) Normal mektuplara göre daha ağırdır 

C) Kalınlığı 5 mm den fazladır 

D) Üzerinde gereğinden fazla pul olabilir 

E) Normal mektup boyutunda ve ağırlığındadır 

 

20. Kişi, tesis veya binaya içeriden ya da dışarıdan 

gelebilecek, çalışanları veya korunan yere 

etkileyebilecek zarar/kayıp verme durumuna 

…………… denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 

boşluğa gelir ise cümle doğru tamamlanmış 

olacaktır? 

  

A) Emniyet 

B) Hasar 

C) Deprem 

D) Tehlike 

E) Güvenlik/sel felaketi 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak 

dikkat edeceği hususlardan biri değildir? 

 

A) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır 

B) Üniformalı ve tam teçhizatlı olmalıdır 

C) Devriye görevi her zaman aynı güzergah kullanılarak 

yerine getirilmelidir 

D) Görev bölgesini kontrol altında tutmalıdır 

E) Köşe başlarında ve uygun yerlerde kısa 

süreli durmak suretiyle çevre gözetlenmelidir              3 

22. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 

görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz? 

 

A) Genel güvenliği korumak 

B) Suçları işlenmeden önce önlemek 

C) Suç işlendikten sonra müdahale etmek 

D) Vatandaşlara yardımcı olmak 

E) Suçluların ifadesini almak 

 

23. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik 

görevlileri Hasan ile Zeki kapı dedektöründen geçen 

ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yaptıkları 

kontrolde şahsın üzerinde silah bulmuşlardır. Silahın 

ruhsatını sorduklarında silahın bulundurma ruhsatı 

olduğu anlaşılınca davranışları nasıl olmalıdır? 

 

A) Silahı emanete alarak şahsı bırakırlar 

B) Şahsı silahı ile birlikte içeri alırlar 

C) Şahsı ve silahı tutanakla genel kolluğa teslim ederler 

D) Şahsı bir daha silahı yanında taşımaması konusunda 

uyararak bırakırlar 

E) Şahıs hakkında herhangi bir işlem yapmazlar 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 

görevlilerinin adli görevlerinden değildir? 

 

A) Suç işlenmesi halinde olaylara müdahale etmek 

B) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak 

C) Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet 

kararı olanları yakalamak 

D) Kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek şartıyla suç 

teşkil eden eşyayı emanete almak 

E) Yangın, deprem, doğal afet durumlarında iş yeri ve 

konutlara girmek 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri 

arasında yer almaz? 

 

A) Başlık bölümü 

B) Metin bölümü 

C) Yorum bölümü 

D) Tarih ve saat bölümü 

E) İmza bölümü 
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26. Tutanağın şekil şartları ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Tutanaklar A4 veya A5 kağıtlara yazılmalıdır 

B) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır 

C) Yanlış yazıldığında kolay değiştirmek amacıyla 

kurşun kalemle de yazılabilir 

D) Tutanak üzerinde silinti, kazıntı veya ilave 

yapılmamalıdır 

E) Tutanaklar bilgisayar ile yazılabileceği gibi, okunaklı 

olmak kaydıyla el yazısı ile de yazılabilir 

 

27. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin 

Önlenmesine Dair Kanuna göre; müsabakada 

görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik 

bilgileri müsabakaların başlangıç saatinden en geç 

kaç saat önce ilgili kolluk birimine bildirilir? 

 

A) 12 saat  

B) 24 saat 

 C) 48 saat 

D) 60 saat  

E) 72 saat 

 

28. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel 

güvenlik görevlisinin genel kolluğun gözetim ve 

denetiminde el ile arama yetkisi vardır? 

 

A) Spor müsabakalarında 

B) Avm girişlerinde 

C) Özel kurumların girişinde 

D) Site girişlerinde 

E) Kamu kurum ve kuruluşları girişinde 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi maddi bulgu/delil 

çeşitleri arasında yer almaz? 

 

A) Biyolojik bulgular 

B) Kimyasal bulgular 

C) Fiziksel bulgular 

D) İz bulgular 

E) Psikolojik bulgular 
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30. AVM’ de hırsızlık şüphelisini özel güvenlik 

görevlisi Haldun yakalamıştır. Yakalama tutanağında 

aşağıdakilerden hangisinin bulunması gereklidir? 

 

A) Göz rengi 

B) Çocuk sayısı 

C) Şüphelinin eşinin ne iş yaptığı 

D) Yakalama nedeni 

E) Eğitim durumu 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının 

özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Maliyet-fayda dengesi gözetilmelidir 

B) Caydırıcı olmalıdır 

C) Özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilmelidir 

D) Güvenlik planlaması önemli olduğundan her zaman 

en pahalı cihazlar kullanılmalıdır 

E) Dinamik olmalıdır 

 

32. Görev alanında, hakkında mahkumiyet kararı 

bulunan kişiyi yakalayan özel güvenlik görevlisi Yavuz 

hangi görevi yerine getirmiştir? 

 

A) Önleyici  

B) Adli  

C) Koruyucu 

D) Yardım  

E) Engelleyici 

 

33. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi 

Azize, gelen ziyaretçilerle ilgili hangisini yapmaya 

yetkisi yoktur? 

 

A) Kişiyi duyarlı kapıdan (kapı dedektörü) geçirebilir 

B) Kişiyi el dedektörü ile arayabilir 

C) Çanta ve eşyaları X-ray cihazından geçirebilir 

D) Aracın torpido kısmını el ile arayabilir 

E) Gerektiğinde narkotik veya patlayıcı tespit köpeği 

gibi görev hayvanları ile kontrol edebilir 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi devriye 

yöntemleri arasında yer almaz? 

A) Rutin devriye 

B) Planlı devriye 

C) Geri dönüşlü devriye 

D) Dairesel devriye              Diğer sayfaya geçiniz... 
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35. Özel güvenlik görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM 

giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri 

esnasında bir şahsın çantasından bir adet gaz 

tabancası elde ederler. Şahıs tabancanın faturalı 

olduğunu beyan eder ve faturasını ibraz eder. 

Kontrol sırasında tabancanın namlusu içinde yiv-set 

olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil 

ne yapmalıdır? 

 

A) Şahsı bırakmayıp, yakalama ve emanete alma 

tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, 

şahsı, tabanca ve faturayı kolluğa teslim ederler 

B) Tabancayı imha için MKE’ne göndermek üzere 

emanete alıp, şahsın gitmesine müsaade ederler 

C) Kolluğa iletmek üzere tabancayı emanete alarak 

şahsı bırakırlar 

D) Şahsı içeri almazlar geri çevirirler 

E) Tabancayı emanete alıp, şahsa ruhsat çıkartıp 

getirmesini söyleyerek gitmesine müsaade ederler 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik 

planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterlerden 

biri değildir? 

 

A) Dinamik olmalı 

B) Caydırıcı olmalı 

C) Özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilmeli 

D) Maliyet/fayda dengesi gözetilmeli 

E) Kişilerin yaşantılarını zorlaştırmalı/kısıtlamalı 

 

37. Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik 

görevlileri Metin ve Zeki alışveriş merkezi girişinde 

içeriye girmek isteyen kişileri güvenlik kontrolünden 

geçirmektedirler. İçeriye girmek isteyen kişilerden 

Bahattin, söz konusu güvenlik kontrollerine tabi 

olmak istemediğini, üstünü ve eşyasını 

aratmayacağını söyler. Bu durumda Metin ve 

Zeki’nin Bahattin ile ilgili olarak ne yapması gerekir? 

 

A) Müşteri haklıdır düşüncesiyle arama ve kontrol için 

ısrar etmez ve Bahattin’in girişine izin verirler 

B) Bahattin’i ikna ederek yalnızca üst araması yaparlar 

C) Bahattin’i ikna ederek yalnızca eşyalarını ararlar 

D) Bahattin’in üstü ve eşyalarını zorla da olsa ararlar 

E) Arama ve kontrole tabi olması konusunda Bahattin’i 

zorlamazlar fakat içeri girmesine izin vermezler 
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38. Devriye hizmeti yürüten özel güvenlik görevlileri 

Ali ile Veli, görev sırasında bıçakla yaralama olayına 

müdahale ederek suç unsuru eşyaya emanete alıp 

suçluları yakalayarak genel kolluğa tutanak ile teslim 

ederler. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme 

ekibinin talebi ile özel güvenlik görevlilerinden olay 

yerinin korunmasına yardımcı olmaları istenir. 

Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ile ilgili olarak Ali ile 

Veli’nin yaptığı hatalardan biridir? 

 

A) Emniyet şeridinin çekilmesi 

B) Yetkisiz kişilerin olay yerine girmemesi 

C) Bomba ve patlama olaylarında olay yerine girildiği 

halde bunun inceleme ekibine bildirilmesi 

D) Olay yerinin dışındaki iz, eşya veya maddelerin olay 

yerine bırakılmaması 

E) Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi 

 

39. Fabrikada görevli özel güvenlik görevlileri Tamer 

ile Akın meydana gelen hırsızlık olayında gerçeğe 

aykırı tutanak düzenlemişlerdir. Bu eylem karşısında 

ne kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar? 

 

A) Üç yıldan sekiz yıla kadar 

B) Üç yıldan on yıla kadar 

C) İki yıldan yedi yıla kadar 

D) İki yıldan on yıla kadar 

E) Bir yıldan dört yıla kadar 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın 

aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri 

değildir? 

A) Tabanca  

B) Cop  

C) Göz Yaşartıcı Gaz 

D) Kelepçe  

E) Fiziki Engeller 

 

41. Özel güvenlik görevlileri tarafından tutulan 

tutanaklarla ilgili hangisi yanlıştır? 

 

A) Tutanaklar A5 ve A4 tabir edilen kâğıtlara 

yazılmalıdır 

B) Okunaklı olmak kaydıyla el yazısı ile yazılabilir 

C) Tutanaklar kurşun kalemle de yazılabilir 

D) Aynı kişi tarafından aynı kalem kullanılarak 

yazılmalıdır 

E) Kâğıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır 



 

 

42. Hava meydanında devriye görevi yapan ÖGG 

Oğuz ile Sedat’ın, devriye görevleri esnasında 

aşağıdaki hangi davranışları yanlıştır? 

 

A) Bölgelerinde görünür bir şekilde devriye görevi 

yürütmeleri 

B) Devriye esnasında sürekli olarak aynı güzergâhı 

kullanmaları 

C) Olaylara her an müdahale edecek şekilde dikkatli ve 

duyarlı olmaları 

D) Şüpheli durumlara derhal müdahale etmeleri 

E) Bölgelerinden izinsiz ayrılmamaları 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen 

biyolojik bulgudur? 

 

A) Kan  

B) Kovan  

C) Parmak izi 

D) Araç lastik izi  

E) Yapıştırıcı madde 

 

44. Özel güvenlik görevlilerinin önleme aramasıyla 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Duyarlı kapılardan geçirmek suretiyle arama 

B) El dedektörü vasıtasıyla arama 

C) Çanta veya eşyaların X-Ray cihazından geçirilerek 

aranması 

D) Araçların fiziki olarak ayna ve bazı özel durumlarda 

elektronik sistemlerle aranması 

E) Elle arama 

 

45. Özel güvenlik görevlisi Hasan, devriye görevi 

sırasında, otoparkta şüpheli paket ihbarı alır. Olayla 

ilgili hangi davranışı yanlıştır? 

 

A) Şüpheli paketi bırakan hakkında bilgi toplar 

B) Şüpheli pakete hiçbir şekilde dokunmaz 

C) Paketi emanete alır ve sahibini arar 

D) Etrafına güvenlik şeridi çeker 

E) Derhal kolluğa haber verir 
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46. Üniversitenin merkez kampüsünde devriye 

görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri 

Serkan ile Cengiz’in hangi davranışı yanlıştır? 

 

A) Hassas yerleri kontrol etme 

B) Şüpheli şahısları takip etme 

C) Trafiği düzenleme 

D) Çevreyle iyi iletişim içinde olma 

E) Aynı güzergâhı kullanmamaları 

 

47. Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır? 

 

A) Tutanakta başlık olmalıdır 

B) Gerçek dışı tutanak düzenlemek suç değildir 

C) Tutanak üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz 

D) Kurşun kalemle tutanak düzenlenmez 

E) Tutanakta yer, tarih ve saat belirtilmelidir 

 

48. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının 

aşamaları arasında yer almaz? 

 

A) Uzak çevre güvenlik halkası (En dış halka) 

B) Ana giriş kontrol noktası (Dış halka) 

C) Bina giriş kontrol noktası (Orta halka) 

D) Kritik olan giriş noktası (İç halka) 

E) Çok önemli nokta (Merkezi halka) 

 

49. Kişi, kurum ve kuruluşların talebi halinde özel 

güvenlik görevlileri hangi kanun çerçevesinde izin 

verilen yerlerde görev yapmaktadırlar? 

 

A) 1982 Anayasası 

B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

C) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 

Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun 

D) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 

E) 8423 sayılı İş Kanunu 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin 

korunmasında yapılan hatalardan biridir? 

 

A) Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin 

değerlendirilmesi 

B) Dar bir alanın koruma altına alınması 

C) Güvenlik şeridinin çekilmesi 

D) İlgisiz kişilerin olay yerine sokulmaması 

E) Delillere dokunulmaması     Diğer sayfaya geçiniz... 
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51. Sitede görevli özel güvenlik görevlileri Melike ve 

Zeynep hangi durumda konuta girebilir? 

 

A) Uyuşturucu kullanıldığında 

B) Gürültü olduğunda 

C) Alkol kullanıldığında 

D) Yangın olduğunda 

E) Kavga olduğunda 

 

52. Bankada görevli özel güvenlik görevlisi Zeki’nin 

hangi davranışı yanlıştır? 

 

A) Şüpheli şahıslara karşı duyarlı olmalıdır 

B) Müşterileri izlemelidir 

C) Banka çalışanı ile tartışan müşteriyi ikaz etmelidir 

D) İletişimi iyi olmalıdır 

E) Bankamatiğe para yatıran müşterilere yardımcı 

olmalıdır 

 

53. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde 

belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir? 

 

A) Şaşkınlık durumu 

B) Saç rengi 

C) Boy durumu 

D) Cinsiyet durumu 

E) Yüz durumu 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında 

bulunması gereken görevlilerden biri değildir? 

 

A) Yönlendirme görevlisi 

B) Kontrol görevlisi 

C) Koruma görevlisi 

D) İlk yardım görevlisi 

E) Kontrol nokta sorumlusu 

 

55. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları 

içerisinde meydana gelen bir adli olayla ilgili olarak 

yapmış oldukları davranışlardan hangisi yanlıştır? 

 

A) Genel kolluğa bilgi vermek 

B) Olay yerinin ve delillerinin korunmasını sağlamak 

C) Suç işleyen şüpheliyi yakalamak 

D) Suç delillerini toplamak ve muhafaza etmek 

E) Olay yerine ilgisiz kişilerin girişini engellemek 
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56. Özel güvenlik görevlisi Emine ve Cihan, bakanlığın 

giriş kapısında X Ray cihazından geçen karton paket 

içerisinde patlayıcı madde ve düzeneği şüphesi olan 

görüntü elde etmesi durumunda, özel güvenlik 

görevlilerinin olaya müdahalesinde, aşağıdaki 

uygulamalardan hangisi yanlıştır? 

I- Çantanın sahibinin bilgileri alınır içeri girişine izin 

verirler 

II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler 

III-Çantayı emanete alırlar ve güvenlik şeridi çekerek 

vatandaşların bölgeye yanaşması engellenir 

IV-Şüpheli şahsı muhafaza altına alırlar 

V-Genel kolluk ve sorumlu amirlerine bilgi verirler 

 

A) I-II  

B) III-IV  

C) V-III 

D) V  

E) IV-V 

 

57. Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen bölgede, 

belirli zamanlarda yerine getirdiği devriye yöntemi, 

hangi devriye yöntemidir? 

 

A) Geri dönüşlü devriye 

B) Planlı Devriye 

C) Rastgele devriye 

D) Rutin Devriye 

E) Dairesel devriye 

 

58. Aşağıdakilerden hangisi bulgu ve delillerin 

faydalarından biri değildir? 

 

A) Şüpheli-polis-savcı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarır 

B) Suça karışan şahısların kimliğini belirler 

C) İşlenmiş bir suçu kanıtlayabilir ve suçun anahtar 

unsurunu tespit eder 

D) Mağdurun veya tanıkların ifadesini doğrular 

E) Suça karışanların suçtaki kusurluluk derecesinin 

belirlenmesine yardımcı olur 
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59. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde 

dikkat edilecek hususlardan biri değildir? 

 

A) Taşıdıkları paket ve eşyaları bırakıp ayrılan kişiler 

B) Kaygılı, sinirli, heyecanlı davranış sergileyen kişiler 

C) Hamile izlenimi veren kadınlar 

D) Mevsim normallerine göre giyinen ve normal 

davranış sergileyen şahıslar 

E) Sıcak havalarda ceket, mont gibi giysileri giyen 

şahıslar 

 

60. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli araç tespitinde 

dikkat edilecek hususlardan biri değildir? 

 

A) Uzun süre aynı yerde park etmiş araçlar 

B) Yasak yerlere park etmiş araçlar 

C) Gelişi güzel park etmiş ancak sahibi bilinen araçlar 

D) Plakasız veya hasarlı araçlar 

E) İçerisinde görünür şekilde kablolar bulunan araçlar 

 

61. Yağma şüphelisi Ahmet’i özel güvenlik görevlisi 

Soner yakalamıştır. Yakalama tutanağında hangi 

unsurun bulunması gerekli değildir? 

 

A) Zor kullanma durumundan 

B) Yakalama nedeninden 

C) Delillerden 

D) Öğrenim durumundan 

E) Kimlik bilgilerinden 

 

62. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik bulgular 

arasında yer alır? 

 

A) Toksik maddeler ve ilaçlar 

B) Kıl, ter, tükürük 

C) Ateşli ve ateşsiz silahlar 

D) Parmak izi, diş izi 

E) Narkotik ve uyuşturucu maddeler 
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63. Özel Güvenlik Görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM 

giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri 

esnasında bir bayanın çantasından bir adet 7.65 mm 

çapında tabanca elde ederler. Şahıs tabancasının 

ruhsatlı olduğunu beyan eder ve ruhsatını ibraz eder, 

ancak ruhsatı kontrol ettiklerinde ruhsattaki seri 

numara ile tabancanın üzerindeki seri numaranın 

farklı olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve 

Kamil ne yapmalıdır? 

 

A) Şahsı içeri almazlar geri çevirirler 

B) Tabancayı emanete alırlar, şahsa sahibini 

göndermesini söyleyerek bırakırlar 

C) Kolluğa iletmek üzere tabancayı emanete alarak 

şahsı bırakırlar 

D) Şahsı bırakmayıp, konuya ilişkin yakalama ve 

emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden 

kolluğa bilgi verip, şahsı, tabancayı ve ruhsatı kolluğa 

teslim ederler 

E) Tabancayı emanete alıp, şahsa ruhsatı yenileterek 

getirmesini söyleyerek gitmesine müsaade ederler 

 

64. Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel 

güvenlik görevlisi Zehra’nın görevi ile bağdaşmaz? 

 

A) Şüpheli şahısların el, yüz, vb. yerlerini temizlemesini 

engeller 

B) Olay yerini GİRİLMEZ ŞERİDİ ile çevirir 

C) Olay yerindeki iz ve delilleri bir araya toplar 

D) Olay yerindeki telefonu kullandırmaz 

E) Olay yerinde bulunan delillere dokundurmaz 

 

65. Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlisi 

Burak’ın tanzim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri 

değildir? 

 

A) Olay tespit tutanağı 

B) Suçüstü tutanağı 

C) Teslim tesellüm tutanağı 

D) İfade alma tutanağı 

E) Emanete alma tutanağı 
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66. Aşağıdakilerden hangisi korunan yer 

ile ilgili alınan fiziki tedbirler arasında yer 

almaz? 

 

A) Çit 

B) Tel örgü 

C) Duvar 

D) Kapan 

E) El detektörü 

 

67. Özel güvenlik görevlisi Burak, düğün merasimine 

gelen kişilere, etkinliğin özelliği ve çeşidine uygun 

davetiye ve bilet göstermelerini, ayrıca önceden 

hazırlanmış davetli listesi ile gelen kişinin kimliği 

karşılaştırmak suretiyle yetkisiz kişilerin tören 

alanına girişlerini engellenmek amacıyla durdurma 

yapmaktadır. Aşağıdaki durdurma işlemlerinden 

hangisinde yetki aşımı söz konusudur 

A) Durdurma nedeninin açıklanmasına gerek yoktur 

B) Durdurmak için haklı bir nedeni olmalıdır 

C) Durdurmaya direnç gösterilmesi halinde sahip 

olunan yetki hatırlatılmalıdır 

D) Yetkiye karşı gelinmesi halinde ani ve kaba 

davranışlardan kaçınılmalıdır 

E) Soğukkanlı ve profesyonel bir tavır içerisinde 

hareket edilmelidir 

 

68. Aşağıdakilerden hangisi stadyumda görev yapan 

özel güvenlik görevlilerinin görevlerindendir? 

 

A) Müsabaka güvenlik planını hazırlamak 

B) Trafik düzenini sağlamak 

C) Ev sahibi ve misafir takıma trafikte eskortluk 

yapmak 

D) Bilet satışı yapmak 

E) Müsabaka öncesi ve sırasında bilet kontrolü 

yapmak 
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69. Kamera İzleme Odasında (CCTV Odası) görevli 

özel güvenlik görevlisi Fehmi’nin hangi davranışı 

yanlıştır? 

 

A) CCTV odasına yetkisiz kişilerin girişlerini önlemesi 

B) Kurum/kuruluşun çevresinde bulunan fiziki 

engelleri aşmaya çalışan veya şüpheli cisim 

bırakanların takibini yapmaması 

C) İzleme esnasında dikkatli ve duyarlı olması 

D) İzleme odasında bulunan cihazları talimatlara 

uygun şekilde kullanması 

E) Görev esnasında meydana gelen her türlü konu 

devir teslim ve rapor defterine kayıt etmesi 

 

70. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden 

değildir? 

 

A) Bisikletli devriye 

B) Planlı devriye 

C) Atlı devriye 

D) Kombine devriye 

E) Yaya devriye 

 

71. Kontrol noktasının amacı; korunan yerin 

güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek suç unsuru 

maddelerin, kişilerin ve araçların girişini 

engellemektir. Etkili bir koruma ve güvenlik 

hizmetinin sunulabilmesi için kontrol noktalarının 

planlaması doğru yapılmalıdır. Aşağıdakilerden 

hangisi kontrol noktalarının aşamalarından biri 

değildir? 

 

A) İç güvenlik halkası (Özel halka) 

B) Uzak çevre güvenlik halkası (En dış halka) 

C) Ana giriş kontrol noktası (Dış halka) 

D) Kritik alan giriş noktası (İç halka) 

E) Bina giriş kontrol noktası (Orta halka) 

 

72. Özel güvenlik görevlileri tarafından görülen, 

duyulan, anlatılan ve hafızada kalan bilgilerin yazıya 

dökülmesi, kayıtlara geçirilmesine ne denir? 

A) Rapor 

B) Tutanak 

C) Bilgi notu 

D) Not alma 

E) Hatırlatma 

                                            Diğer sayfaya geçiniz... 
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73. Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları bölgede 

terk edilmiş veya bulunmuş bir eşya ile ilgili hangi 

tutanağı tutmalıdır? 

 

A) Emanete alma tutanağı 

B) El koyma tutanağı 

C) Zapt etme tutanağı 

D) Teslim tesellüm tutanağı 

E) Müsadere tutanağı 

 

74. Risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken 

dikkate alınacak kriterler arasında yer almayan 

seçenek hangisidir? 

 

A) Dinamik olmalı 

B) Caydırıcı olmalı 

C) Fayda/maliyet dengesi gözetilmeli 

D) Özgürlük/güvenlik dengesi gözetilmeli 

E) Statik olmalı 

 

75. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır? 

 

A) Telsizin sesi fazla açılmamalıdır 

B) Telsizden özel haberleşme yapılmaz 

C) Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı 

esnada telsizin mandalına basılmaz 

D) Mesajlar uzun olmalıdır 

E) Mesajlar kısa olmalıdır 

 

76. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında 

ve özel güvenlik görev alanında şüpheli bir paketle 

karşılaşan özel güvenlik görevlisi Salim’in yapmaması 

gereken bir davranıştır? 

 

A) Soğukkanlı bir şekilde derhal genel kolluğa bilgi 

vermelidir 

B) Paniğe kapılmadan paketi derhal elle kontrol 

etmelidir 

C) Paket etrafında güvenli bir alan sağlayarak emniyet 

şeridi çekmelidir 

D) Paketin yakın çevresinde ikinci bir şüpheli paket 

ihtimaline karşılık kontrol yapmalıdır 

E) Kişilerin şüpheli pakete yaklaşmasını engel olmalıdır 
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77. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde 

dikkat edilecek hususlardan biri değildir? 

 

A) Taşıdığı paketi bırakıp ayrılan kişi 

B) Donuk bakışlı kişi 

C) Sıcak havada kaban giyen kişi 

D) Heyecanlı davranış sergileyen kişi 

E) Atletik yapılı kişi 

 

78. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik 

şiddet eyleminin unsurudur? 

 

A) Herhangi bir kişi tarafından işlenmesi 

B) Tekrar etmemesi 

C) Kadın üzerinde ağır duygusal ve fiziksel etkileri 

oluşmaması 

D) Çoğu zaman dışa aksettirilmek istenmemesi 

E) Anlık bir geçici tartışmadan meydana gelmesi ve 

devam etmemesi 

 

79. Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları alanda 

meydana gelen konusu suç teşkil eden bir olayın 

şüphelisini yakaladıklarında hangi yetkilerini 

kullanmış olurlar? 

 

A) Adli yakalama 

B) Önleme yakalaması 

C) İdari yakalama 

D) Koruyucu yakalama 

E) Sanık yakalama 

 

80. Aşağıdakilerden hangisi raporun şekil şartları 

arasında yer almamaktadır? 

 

A) Raporu düzenleyenin imzası olmalıdır 

B) Rapor hazırlanırken A4 veya A5 kağıt kullanılmalıdır 

C) Raporun üst orta kısmına büyük harflerle raporun 

cinsi (… RAPORU) yazılmalıdır 

D) Tükenmez kalem olmak şartı ile her renk kalemle 

yazılabilir 

E) Raporun sonunda raporu düzenleyenin adı, soyadı, 

unvanı yazılmalıdır 
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81. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin 

korunmasında yapılan hatalardan biridir? 

 

A) Olay yerine dışarıdan eşya bırakılması 

B) Delillere dokunulmaması 

C) Olay yerindeki telefonun kullanılmaması 

D) Emniyet şeridinin çekilmesi 

E) Olay yerinde bir şey yenilmemesi 

 

82. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın 

aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri 

değildir? 

 

A) Basınçlı su 

B) Kelepçe 

C) Göz yaşartıcı gaz 

D) Cop 

E) Tüfek 

 

83. Aşağıdaki olayların hangisinde özel güvenlik 

görevlileri görev alanlarındaki bir konuta girme hakkı 

vermez? 

 

A) Aşırı gürültü yapılması 

B) Sel felaketinin olması 

C) Deprem olması 

D) İmdat istenmesi 

E) Yangın çıkması 

 

84. Aşağıdakilerden hangisi nokta oluştururken 

dikkat edilecek hususlardan birisi değildir? 

 

A) Nokta, geniş bir alanı görebilecek ve etrafı kontrol 

altında tutabilecek bir bölgede kurulmalıdır 

B) Hava şartına uygun ve olası bir saldırı karşısında 

dayanıklı bir yapı olmalıdır 

C) Hizmetin verimli olabilmesi için noktada 

haberleşme cihazları olmalıdır 

D) Noktalar, kamu kurumları, fabrika gibi yerlerde 

sürekli, spor karşılaşmaları gibi etkinliklerde geçici 

olarak kurulmalıdır 

E) Nokta görev alanının dışında, uygun bir yerde 

kurulmalıdır 
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85. Aşağıdakilerden hangisi sırasına göre olay yerinde 

elde edilen fiziksel ve kimyasal bulgudur? 

 

A) Kovan-Yapıştırıcı madde 

B) Kan-Yapıştırıcı madde 

C) Parmak izi-Araç lastik izi 

D) Kovan-Kan 

E) Araç lastik izi-Kan 

 

86. “Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin 

saptanabildiği dinamik bölge” ifadesi aşağıdakilerden 

hangisini tanımlamaktadır? 

 

A) Olay 

B) Olay anı 

C) Bulgu/delil 

D) Olay yeri 

E) Olay zamanı 

 

87. Tek çalınan düdük sesi neye işarettir? 

 

A) Çağrı işaretidir 

B) Yardım işaretidir 

C) Yoklama işaretidir 

D) İmdat işaretidir 

E) Davet işaretidir 

 

88. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik 

görevlisi Gizem emanete alma yetkisini aşmıştır? 

 

A) Suç teşkil eden bıçağı emanete alarak genel kolluğa 

derhal bilgi vermiştir 

B) Tehlike doğurabilecek nitelikteki bir eşyayı emanete 

alarak genel kolluğa derhal bilgi vermiştir 

C) Bulunmuş cep telefonunu emanete alarak sahibi 

olduğu kesin olarak anlaşılan şahsa tutanakla teslim 

etmiştir 

D) Ziyaretçinin çantasındaki ruhsatsız silahı emanet 

alarak genel kolluğa derhal bilgi vermiştir 

E) Sivil kıyafetli Polis Memurunun silahını emanete 

alarak genel kolluğa derhal bilgi vermiştir 
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89. İş yeri kontrol noktasında görevli özel güvenlik 

görevlileri Bekir ile Okan bir şahsın üzerinde ruhsatsız 

silah bulmuşlardır. Şahsı ve silahı kime teslim 

etmeleri gerekir? 

 

A) Genel kolluğa 

B) Cumhuriyet Savcısına 

C) Valiliğe 

D) İş yeri yönetimine 

E) Mahkemeye 

 

90. Özel güvenlik görevlileri Engin ile Cem görev alanı 

içerisinde kol saati bulmuşlardır. Tutanağı 

düzenlerken aşağıdakilerden hangisini tutanakta 

belirtilmesine gerek yoktur? 

 

A) Saatin markası 

B) Saatin rengi 

C) Saatin piyasa değeri 

D) Saatin modeli 

E) Saatin kordon şekli 

 

91. Devriye görevini yerine getirirken yol üzerinde 

şüpheli bir paket ile karşılaşan özel güvenlik 

görevlilerinin hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi 

olamaz? 

 

A) Yolu araç trafiğine kapatmak 

B) Çevre emniyetini almak 

C) Paketin içeriğini kontrol etmek 

D) Yolu yaya trafiğine kapatmak 

E) Genel kolluğa bilgi vermek 

 

92. Hangisi bomba mektupların belirgin 

özelliklerinden birisidir? 

 

A) Normal mektuplara göre daha kalındır 

B) Normal mektuplara göre daha geniştir 

C) Normal mektuplara göre daha incedir 

D) Normal mektuplara göre daha renklidir 

E) Normal mektuplara göre daha hafiftir 
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93. Özel güvenlik görevlileri Ünal ile Halis görev 

yaptıkları yerde ortaya konulan yeni bir uygulamanın 

etkinliğinin ve verimliliğinin ortaya konulması 

amacıyla bir rapor hazırlamışlardır. Hazırlamış 

oldukları rapor hangisidir? 

 

A) Bilirkişi raporu 

B) Olay bildirim raporu 

C) Devir teslim raporu 

D) Değerlendirme raporu 

E) Ekspertiz raporu 

 

94. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin 

vücut veya hayatına yönelik olan bir tehlikenin 

giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya 

suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, 

emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya 

muhafaza altına alma işleminden önce hâkim kararı 

olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen 

kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir? 

 

A) Yakalama 

B) Zor kullanma 

C) İfade alma 

D) El koyma 

E) Arama 

 

95. Zor kullanma yetkisinin en son aşaması 

hangisidir? 

 

A) Silah kullanma 

B) Cop kullanma 

C) Biber gazı kullanma 

D) Bedeni kuvvet kullanma 

E) Boyalı ve basınçlı su kullanma 

 

96. Özel güvenlik görevlileri Ahmet ile Fikret’in 

tanzim edebileceği tutanak hangisidir? 

 

A) Yer gösterme tutanağı 

B) Olay yeri inceleme tutanağı 

C) Kimlik tespit tutanağı 

D) Gözaltına alma tutanağı 

E) Yangın tutanağı 

 

 

                                            Diğer sayfaya geçiniz... 
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97. Olay yerini inceleme aşağıdaki hangi üçlünün 

arasındaki ilişkiyi kuracak maddi suç delillerine 

ulaşmak amacıyla yapılır? 

I. Fail-Polis-Savcı 

II. Hakim-Polis-Olay yeri 

III. Fail-Mağdur-Olay yeri 

IV. Maktul-Savcı-Olay yeri 

V. Olay- Maktul-Mağdur 

 

A) V 

B) I  

C) III  

D) II  

E) IV 

 

98. Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek 

amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, 

gizleyen, değiştiren veya bozan kişi ne kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır? 

 

A) Bir aydan üç yıla kadar 

B) Üç yıldan altı yıla kadar 

C) Üç aydan iki yıla kadar 

D) Altı aydan beş yıla kadar 

E) İki aydan dört yıla kadar 

 

99. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yapan özel 

güvenlik görevlisi Gizem’in yetkilerinden biridir? 

 

A) Ziyaretçilerin kimlik bilgilerini arşivleme 

B) Bulunmuş eşyayı ihtiyaç sahibi bir kimseye verme 

C) Ziyaretçilerin eşya ve araçlarını kontrol etme ve 

üstlerini elle arama 

D) Görev alanında meydana gelen olayda, olay yeri ve 

delillerini koruma 

E) Ziyaretçilerin taşıma ruhsatlı silahlarını emanete 

alma 

 

100. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlileri 

tarafından en az şüphelenilmesi gereken araçlardır? 

 

A) Uzun süre aynı yerde park etmiş araçlar 

B) Gelişigüzel park edilmiş veya terk edilmiş araçlar 

C) Aynı yerden tekrar tekrar geçiş yapan araçlar 

D) Plakası bulunmayan veya hasarlı araçlar 

E) Toplu taşıma araçları 
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101. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisi özel 

güvenlik görevlisi Alper’in görevlerinden birisi 

değildir? 

 

A) Suçla karşılaştığında suça el koymak 

B) Suç delillerini muhafaza etmek 

C) Suçun devamını önlemek 

D) Suçu soruşturmak 

E) Suç teşkil eden eşyayı emanete almak 

 

102. Telsiz haberleşmesi yapan özel güvenlik görevlisi 

Deniz’in hangi davranışı doğrudur? 

 

A) Konuşmasında isim kullanmalıdır 

B) Mesajları uzun olmalıdır 

C) Telsiz konuşmasını Türkçe yapmalıdır 

D) Konuşmasında rütbe kullanmalıdır 

E) Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı 

esnada telsizin mandalına basmalıdır 

 

103. Özel güvenlik görevlileri Hakan ile Sedat’ın 

tanzim edebileceği tutanaklardan birisidir? 

 

A) Olay yeri inceleme tutanağı 

B) Teslim tesellüm tutanağı 

C) Teşhis tutanağı 

D) Yer gösterme tutanağı 

E) Kimlik tespit tutanağı 

 

104. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli 

olduğu yerin girişinde yapmış oldukları önleme 

araması ile ilgili hangisi yanlıştır? 

 

A) El dedektörü ile arama 

B) Elle arama 

C) Kapı dedektörü ile arama 

D) Eşyaların X-Ray cihazı ile aranması 

E) Araçların ayna veya elektronik sistemler vasıtası ile 

aranması 

 

105. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinden elde 

edilebilen biyolojik bulgular arasında yer alır? 

A) Petrol artığı 

B) Parmak izi 

C) Mermi çekirdeği 

D) Kovan 

E) Kan ve tükürük               Diğer sayfaya geçiniz... 
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106. Raporlarla ilgili hangi ifade doğrudur? 

 

A) Gereksiz bilgilere yer verilmelidir 

B) Kısaltmalara ve işaretlere yer verilmemelidir 

C) Sadece el yazısı ile yazılmalıdır 

D) İlgililerle yapılan görüşmelere yer verilmemelidir 

E) Raporun yazılma amacı olmamalıdır 

 

107. Aşağıdakilerden hangisi üst arama 

yöntemlerinden birisi değildir? 

 

A) Ayakta durdurarak 

B) Duvar veya araca yaslayarak 

C) Diz çöktürmek suretiyle 

D) Yüzüstü yatırarak 

E) Sırtüstü yatırarak 

 

108. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden 

biri değildir? 

 

A) Olağan devriye 

B) Planlı devriye 

C) Olağanüstü devriye 

D) Geri dönüşlü devriye 

E) Dairesel devriye 

 

109. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik önlemlerinin 

başarılı sonuçlar elde etmesi için dikkat edilmesi 

gereken genel hususlardan biri değildir? 

 

A) Güvenlik tedbirleri suç sonrası müdahaleye uygun 

olmalıdır 

B) Güvenlik tedbirleri planlanırken en ucuz maliyet ile 

yapılmalıdır 

C) Güvenlik tedbirleri caydırıcı ve yüksek oranda 

görünür olmalıdır 

D) Güvenlik tedbirleri planlanırken özgürlük ve 

güvenlik dengesi gözetilmelidir 

E) Güvenlik tedbirleri dinamik ve devamlı olmalıdır 
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110. Sitede devriye görevini yerine getiren özel 

güvenlik görevlileri Ali ile Mehmet, site etrafında 

çevrili tel örgülerde yıpranma ve kırılmalar olduğunu 

görmüşler durumu site yönetimini rapor ederek tel 

örgülerin tamirini sağlamışlardır. Özel güvenlik 

görevlileri hangi görevi yerine getirmişlerdir? 

 

A) Adli  

B)Yargısal  

C)Yardım 

D) Koruyucu  

E) İdari 

 

111. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının 

özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Maliyet ve fayda dengesi gözetilmeli 

B) Dinamik olmalı 

C) Özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilmeli 

D) Caydırıcı olmalı 

E) Durağan olmalı 

 

112. Türk Borçlar Kanunu özel güvenlik görevlilerine 

aşağıdaki hangi yetkiyi vermiştir? 

 

A) Kimlik tespiti 

B) Fotoğraf çekme 

C) Zor kullanma 

D) Gözaltına alma 

E) İfade alma 

 

113. Adli bir olay ile ilgili olarak şüpheli, tanık, sanık 

ve mağdurların vermiş olduğu ifadeler hangi tür 

delilleri oluşturur? 

A) Biyolojik deliller 

B) Kimyasal deliller 

C) Fiziksel deliller 

D) Beyan deliller 

E) İz deliller 

 

114. Hangisi kritik korunan alan giriş noktası 

özelliklerinden birisi değildir? 

A) Korunan yerin en son aşamasıdır 

B) En fazla kısıtlanmış alandır 

C) Genellikle üst yöneticiler bulunur 

D) Ancak izin verilen kişiler girebilir 

E) Saldırılara karşı ilk müdafaa yeridir 
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115. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi 

Hasan’nın görev alanındaki önleyici 

görevlerindendir? 

 

A) Bulunmuş eşyayı emanete alma 

B) Suç işlenmesini önleme 

C) Olay yerindeki delilleri koruma 

D) İlk yardımda bulunma 

E) Delil toplamada kolluğa yardımcı olma 

 

116. Özel güvenlik görevlileri Dursun ile Mert’in 

devriye esnasında şüpheli bir paket gördüklerinde 

aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları 

yanlıştır? 

 

A) Meraklı kişileri uzaklaştırırlar 

B) Şüpheli paketi kontrol ederler 

C) Olay yerini koruma altına alırlar 

D) Çevreden paketin sahibini araştırırlar 

E) Genel kolluğa derhal bilgi verirler 

 

117. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik 

görevlileri Fikret ile Aziz’in hangi davranışı yetki 

aşımına girer? 

 

A) Hakkında yakalama emri olan kişileri yakalama 

B) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek 

eşyaları emanete alma 

C) Ziyaretçileri kapı detektöründen geçirme 

D) Eşyaları X-ray cihazından geçirme 

E) Ziyaretçilerin kimlik bilgilerini saklama 

 

118. Özel güvenlik görevlisi Hamit görevi sırasında bir 

kadının darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede 

aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? 

 

A) Darp olayına müdahale eder 

B) Şüpheliyi yakalar 

C) Şüpheliyi muhafaza altına alır 

D) Savcıya teslim eder 

E) Yakalama tutanağı hazırlar; 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             15 

119. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine 

getiren özel güvenlik görevlileri Emre ve Oğuz’un 

görevleri arasında yer almaz? 

 

A) Trafik görevleri 

B) Yardım görevleri 

C) Adli görevler 

D) Önleyici görevler 

E) Koruyucu görevler 

 

120. Devriye görevi sırasında özel güvenlik görevlileri 

görev bölgelerinde meydana gelen hangi olayla ilgili 

konuta giremezler? 

 

A) İmdat istenmesi  

B) Yangın  

C) Gürültü 

D) Sel  

E) Deprem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN 

OLAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU 

İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 

SORU SORULMAKTADIR. 

 

SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. 

DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV 

SORULARINDAN DERLENMİŞTİR... 



 

 

                                         

 

 

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…   

https://sinavinahazirlaniyorum.com/ozel-guvenlik-ders-notlari-indir/
https://sinavinahazirlaniyorum.com/kategori/online-deneme-sinavlari/ogg/
https://sinavinahazirlaniyorum.com/kategori/online-deneme-sinavlari/sinav-sorulari/ogg-sinav-sorulari/
https://www.youtube.com/channel/UC1QOaVUbKJl3R5xHDrkUGRg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/emrah.akkaya.7946
https://www.facebook.com/groups/1217758028581774
https://www.instagram.com/emrahakkaya761/
https://twitter.com/sinavhazir

