GENEL KOLLULLA İLİŞKİLER DERSİ - SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR
80. SINAV
96.Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun görev alanına giren bir olayla
karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Suçüstü hükümleri çerçevesinde geciktirmeksizin olaya el koyar ve suçun devamını engeller
B) Genel kolluğa haber verir
C) Genel kolluk gelinceye kadar sanık veya sanıkları, olay yerini ve delilleri korur, muhafaza altına alır
D) Genel kolluk gelene kadar şüpheli ve tanıkların ifadesini alır ve olayın soruşturmasını yapar
E) Genel kolluk olaya el koyduktan sonra sanık veya sanıkları, olay yerini, delilleri ve muhafaza altına aldıklarını
teslim eder
97 AVM'de görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet, gerçekleşen hırsızlık olayının failini yakaladığında
yapması gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Yetkili özel güvenlik müdürüne haber vermek
B) Cumhuriyet Savcısına haber vermek
C) Valiliğe haber vermek
D )Gözaltına alıp Adliyeye götürmek
E) Muhafaza altına alıp Genel Kolluğa haber vermek
98. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler
aldırmaya kim yetkilidir?
A) Jandarma Komutanı
B) Emniyet Müdürü
C) Belediye Başkanı
D) Garnizon Komutanı
E) Mülki İdare Amiri
99. Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen yetkilerini kullanamazlar?
A) Görev süresi içerisinde
B) Özel güvenlik kimlik kartının yakasında takılı olmadığında
C) Görev alanında
D) Kişi koruma esnasında
E) Geçici özel güvenlik izni verilen yerlerde
81.SINAV
15. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi ile genel kolluk arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eder?
A) Özel güvenlik görevlisi ancak suç işlendikten sonra ve isterse genel kolluğun emrine girer
B) Genel kolluk, keyfi olarak özel güvenlik görevlisini emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini,
bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahiptir
C) Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerini yerine getiren,
genel kolluğa karşı sorumlukları kanunun öngördüğü şekilde düzenlenmiş kişilerdir
D) Özel güvenlik görevlisi ancak yöneticisinin emir verdiği durumlarda genel kolluğun sevk ve idaresine girer
E) Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerler genel kolluğun sorumluluk alanı dışındadır
83.SINAV
97.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin, genel kolluğun görev alanına
giren bir olayla karşılaştığında, suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?
A) Gecikmeksizin olaya el koymak B) Genel kolluğa haber vermek
C) Olay yerini ve delilleri korumak D) Şüphelileri yakalamak ve ifadelerini almak
E) Suç aletini muhafaza altına almak

98.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla ilişkiler çerçevesinde yanlış olan hareket tarzıdır?
A) Görev yaptığı bölgede çalışan sorumlu genel kolluk ile iletişim ağı kurmak
B) Genel kollukla görev yapılan yerlerde sadece özel güvenlik yöneticisinden emir almak
C) Görev alanında gerçekleşen adli olayla ilgili derhal genel kolluğa bilgi vermek
D) Görev alanında olmasa bile görev alanı çevresinde gerçekleşen ve gördüğü adli olayla ilgili genel kolluğa bilgi vermek
E) Genel kolluk birimleri ile uyum içerisinde görev yapmak
99.Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
A) Şüphelileri adli makamlara teslim etmek
B) Suçluları cezalandırmak
C) Suçları aydınlatmak
D) Emniyet ve asayişi sağlamak
E) Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak
100.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
B) Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik
hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz
C) Özel güvenlik görevlisi greve katılamaz
D) Özel güvenlik görevlileri genel kolluğa bildirmeksizin, aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alır
E) Özel güvenlik görevlileri, imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girebilir
84. SINAV
98. Genel kolluk suç şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?
A) Sadece özel güvenlik şube müdürlüğünde çalışan polisler müdahale edebilir
B) Özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir
C) Özel güvenlik görevlisinin amiri müsaade etmeden müdahale edilemez
D) Özelgüvenlik görevlisinin görevi bitmeden müdahale edilemez
E) Yazılı emir olmadığı sürece hiçbir şey yapılamaz
99. Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri
yetkilerini nerede kullanabilirler?
A) Genel kolluk yanında her yerde
B) Görevli oldukları süre içerisinde her yerde
C) Görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında
D) Sadece görev alanlarında her zaman
E) Amirinin söylediği her yerde
100. Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından
kullanılabilen yetkilerdendir?
A) İfade alma
B) Parmak izi ve fotoğraf alma
C) Olay yerini muhafaza altına alma
D) İstihbarat toplama ve teknik takip yapma
E) Suç araştırması yapma ve delil inceleme
85. SINAV
95. Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin
I. Zor kullanma
II. ifade alma
III. Yakalama
IV. Olay yeri inceleme
V. Gözaltına alma
A) I - III
B) II - IV
C) IV – V
D) II - IV
E) IV – V
99. Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?
A) Polis
B) Özel Güvenlik C) Jandarma D) Sahil Güvenlik E) Gümrük Muhafaza

kullanabileceği yetkilerdendir?

100. Aşağıdakilerden
hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
A) Gürültü yaparak çevreyi rahatsız edenleri men etmek B) Suç işlenmesini önlemek
C) Pasaport vermek D) İşlenmiş suçları araştırmak E) Kamu güvenliğini sağlamak
86. SINAV
97. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yetkilerindendir?
A) Parmak izi ve fotoğraf alma B) Gözaltına alma C) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D) İfade alma E) Delil inceleme
98. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I) Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir
II) Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında
suça el koymak, önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve
yetkilidir
III) Genel Kolluk hem genel alanda hem de Özel Güvenliğin görev alanında yetkilidir
A) I

B) II

C) III

D) I ve II

E) I-II ve III

99. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik-genel kolluk ilişkileri bakımından yanlıştır?
A) Görev alanında işlenen bir suçu genel kolluğa en kısa sürede bildirmek
B) Görev alanında bir şuça karışan kişiyi genel kolluğa teslim etmek
C) Görev alanına bir şuç soruşturması için gelen sivil kıyafetli polise öncelikle polis kimliğini sormak
D) Görev alanına gelen genel kolluğun silahını emanete almak
E) Görev alanında suç önleyici davranışlar konusunda duyarlı olmak
100. Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
A) Beşiktaş Kaymakamı B) Beşiktaş Belediye Başkanı C) Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü
D) Beşiktaş İlçe Jandarma Komutanı E) Beşiktaş Ticaret Odası Başkanı
87.SINAV
95. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri
bakımından ortak yetki alanına girmez?
A) Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Arama
D) Yakalama
E) Telefon dinleme

88.SINAV
99. Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?
A) Not alıp sahibine verilir
B) Depoda koruma altına alınır
C) Mülki amire teslim edilir
D) Sahibine verip görev alanına girişini engeller
E) Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir
89.SINAV
98. Genel kolluk-Özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu güvenliğinden genel kolluk sorumludur
B) Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında emniyet ve asayişle ilgili tek yetkilidir
C) Özel güvenlik, kamu güvenliğini tamamlayıcı niteliktedir
D) Özel güvenlik, sınırları belirli görev alanında sorumludur
E) Genel kolluk, özel güvenlik görevlilerinin görev alanından da sorumludur

99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri ortak
yetki alanına girmez?
A) Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Yakalama
D) Arama
E) Telefon dinleme
100. Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir yetkisi vardır?
A) Yakalama
B) Kullanma
C) Emanete alma
D) Saklama
E) Zor kullanma
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