KİŞİ KORUMA
80 SINAV
87.Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından biri değildir?
A) Daima bir tehlike vardır. Suikast veyasaldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir
B) Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
D) Yakın koruma hizmetlerinde başarı, öncelikle görevlendirilen personelin sayısına bağlıdır
E) Saldırı veya tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir. Korunan kişiye yumurta atılıyorsa hemen silah
çekilmemelidir
88. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan yapılan saldırılar ve kullanılan silahlarla ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Hedef bedenen ulaşılamayacak bir mesafededir. 5–10 metreden daha uzaktadırlar. Uzaklık başarısızlığa neden
olabilir
B) Saldırının nedeni sadece terör amacına yöneliktir
C) Saldırıda tabanca, çoğu zaman tüfek kullanılır. Roketatarlar hatta füzeler de kullanılmaktadır
D) Saldırıda başarılı olmak için özel eğitim gerekir. Çoğu kez özel yeteneklere ihtiyaç vardır
E) İyi bir nişancı ve iyi bir silah gereklidir.
89. Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresi olmalıdır?
A) Makam aracının ön sağ koltuğu
B) Takip aracının ön sağ koltuğu
C) Takip aracının arka sol koltuğu
D) Takip aracının ön sol koltuğu
E) Makam aracının arka sağ koltuğu
90. Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) Kullandığı aracın yakıtını belli seviyenin altına düşmemesine dikkat etmelidir
B) Eğer silah taşıyorsa, silahını koltuk altı kılıfı takarak taşımalıdır
C) Telsizi sürekli açık olmalı ve dinlemelidir
D) Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdır
E) VIP (Önemli kişi) araçtan inmeden araçtan inmeli ve saygısını göstermelidir
91. Saldırı esnasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
A) Korunankişi saldırının ters istikametine kaçırılmalıdır
B) Karşılık verilmeli kaçılmamalıdır
C) Saldırının üzerine gidilmeli
D) Kalabalık içine gidilmeli
E) Saldırının geçmesi beklenmeli
92. Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?
A) Hastaneler
B) Yerleşik binalar C) Köprüler
D) Tüneller
E) Trafik lambaları
93. Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?
A) İç çember B) Orta çember C) Dış çember D) Ara çember E) Kenar çember
94.

Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?

A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri bakanı
C) Milletvekilleri
D) Milli Eğitim Bakanı
E) TBMM Başkanı
95. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
A) İşyeri koruma
B) Konut koruma
C) Yakın koruma
D) Beden sağlığını koruma
E) Özel koruma
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64. Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir
B) VIP’in kapısını koruma amiri açar
C) Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez
D) VIP binaya girene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz
E) Hepsi
65.
A)
B)
C)
D)
E)

Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma, korunan kişinin neresinde durur?
Önünde
Arkasında
Sağ ya da sol arkasında
Sağında
Solunda

66.Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak
B )Çatışmayı sürdürmek ve yerel kuvvetlerden yardım istemek
C) Havaya ateş etmek
D) Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
E) Olay yerini boşaltmak
67.
A)
B)
C)
D)
E)

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
Dört araç boyu mesafede
Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Önemli kişiyi görecek mesafede
Çok yakın mesafede

68.
A)
B)
C)
D)
E)

Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
Korunan kişinin özellikleri
Korunan kişinin talepleri
Koruma yapılan mekânın özellikleri
Halkın istek ve talepleri
Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar
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45.
Yaya olarak koruma ve organizasyonlarda dikkat edilecek hususlar arasında hangisi sayılmaz?
A)
360 derece koruma sağlanmalıdır.
B)
Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalıdır.
C)
Koruma personeli, göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
D)
Koruma personeli, silahını görünür halde teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir.
E)
Kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır, ekip ruhu önemlidir, başarı ya da başarısızlık ekibindir.
46.
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad

47.
A)
B)
C)
D)
E)

Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır.
Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir.
Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır.
Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır.
Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür.

48.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
Korunanın iyi uyumasını sağlamak
VIP’in ofis düzenini sağlamak
VIP’in telefon trafiğini takip etmek
VIP’in ulaşımını sağlamak

49.
A)
B)
C)
D)
E)

VIP’e (Önemli kişi) saldırı ve safhalarında aşağıda sayılanlardan hangisi yer almaz?
Gözcüler
Devriye ekibi
Kaçış ekibi
İmha ekibi
Koruma ekibi

50.
A)
B)
C)
D)
E)

Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
Fiziksel bütünlüğe zarar verici
Silahlı bir saldırı
Kimyasal bir saldırı
Öldürücü etkiye sahip bir saldırı türü

Temel korumama
Özel güvenlik
Çevre güvenliği
Koruyucu güvenlik
Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri

51. Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?
A) Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili
koordinasyonu sağlar.
B) Korunan kişinin (VIP) gideceği güzergahtaki boğma noktalarını tespit eder.
C) Korunan kişinin (VIP) bulunacağı bölgenin keşfini yapar.

D) Korunan kişinin (VIP) sağında ve bir adım arkasında yer alır.
E) Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar.
52.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
Özel koruma
Araç koruma
Yakın koruma
Konut koruma
İşyeri koruma

53.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
Tam koruma yoktur. Tehlike ve saldırı riski her zaman vardır.
VIP (Önemli kişi) her ortamda korunmalıdır.
Asıl amaç, VIP’i (Önemli kişi) korumak ve kaçırmak değil, önce saldırganı yakalamaktır.
Koruma görevi, VIP’e (Önemli kişi) göre yapılmalıdır.
Koruma düzenleri ve şekli önceden bilinmelidir.

54.
A)
B)
C)
D)
E)

Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
Makam aracı
Baştaki güvenlik aracı
İkinci güvenlik aracı
Kılavuz araba
Çekici, kurtarıcı araç

83 SINAV
89.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
A)
Beden ve ruh sağlığı normal ölçülerde olmalıdır
B)
Fiziki zorluklara dayanma kapasitesi yüksek olmalıdır
C)
Ani tehlikelere karşı refleksleri yavaş ve sakin olmalıdır
D)
Herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır
E)
Görev bilincine sahip ve pratik zekalı olmalıdır
90.
Önemli kişinin (VIP) yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?
A)
Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmaz
B)
Gidilecek güzergahlar her seferinde değiştirilmelidir
C)
Yürüyüş sırasında her duruma uygun yeni kaçış noktası belirlenmelidir
D)
Tedbirler için görevli koruma personelinin sağlıklı ve fizik kondisyon yönünden üst seviyede ve pratiğe sahip
olmalıdır
E)
Koruma düzeninde disipline uyulmalı, iltimas, savsaklama veya ihmale yer verilmemelidir
91.Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir ?
A) Hemzemin geçitler B) Tüneller C) Kavşaklar D) Hız yapmaya müsait yollar E) Trafik lambalar
92.
Yakın koruma organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …………dır.
………………ise, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ilk savunma hattıdır. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İç halka- Dış halka
B)
Orta halka- Dış halka
C)
Orta halka- İç halka
D)
Dar bölge- Savunma çizgisi

E)

İç halka – Orta halka

93.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden (çeşitlerinden) değildir ?
Konut koruma
Özel koruma
Gizli koruma
İşyeri koruma
Yakın koruma

94.
A)
B)
C)
D)
E)

Hangisi korunan önemli kişiye (VIP) yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir?
İntihar saldırıları
Silahlı saldırılar
Rehin alma
Yumurta atma
Bombalı saldırı

95.
Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program
ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre
sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
A)
Konut Koruma
B)
Yaya Koruma
C)
Sürekli Koruma
D)
Kişi Koruma
E)
İşyeri Koruma
96.
A)
B)
C)
D)
E)

Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
Saldırganları yakalamak
Kalabalığı dağıtmak
Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
Kaçan saldırganları peşlerinden takip etmek

84.SINAV
35.
Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki
özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?
A)
Daha önce koruma hizmetlerinde görev yapmış olmak
B)
Çok iyi pazarlık yapmak, ticareti iyi bilmek
C)
Yakın koruma kursu (VIP) almış olmak
D)
Teknolojik cihazları tanımak ve iyi bir şekilde kullanmak (x-ray, dedektör vb.)
E)
Korunan önemli kişinin (VIP) özelliklerini, konumunu durumunu iyi bilmek, tehdit durumu algılamak
36.
Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Denizde akıntının fazla olduğu, korumalar ve korunan önemli kişinin (VIP) boğulabileceği alanlardır
B)
Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan,
saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
C)
Özellikle kıyı şeridinde normal devam eden derinliğin aniden artarak insanların boğulma riskinin arttığı
alanlardır
D)
Rutubetli, oksijenin az olduğu solunumun zorlaştığı noktalardır
E)
Ney yapılan kamışlardaki birleşme alanına verilen addır

37.
A)
B)
C)
D)
E)

Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?
Zor koruma
Refakat koruması
Alan koruması
Karo düzeni
Baklava formasyonu

38.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden
hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?
Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir
Koruma işi kesintiye uğratılmadan, 24 saat esasına göre yapılmalıdır
VIP her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır
Koruma esnek olmalı VIP’in görevini engellememelidir
Tam koruma (%100) yapılmalıdır

39.
A)
B)
C)
D)
E)

Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?
Genellikle dış güçlerin taşeronlarıdır
Kamuoyunda ses getirecek eylemleri tercih ederler
Korkutma, yıldırma, sindirme amaçlı eylemlerin (eylemsel şiddet boyutu) olması gerekir
Devlet otoritesini reddeden örgütlü bir harekettir
Temel hak ve hürriyetleri elde etmek en önemli amaçtır

40.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kişiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?
Korumaönemli kişiye göre yapılmalıdır
Koruma önemli kişinin özel ve resmi yaşamını engellememelidir.
Korumaplanı, araç gereç hazır olmalıdır
Koruma sürekli, düzenli ve sistemli olmalıdır
Koruma görevine hafta sonları ara verilebilir

41.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
Planlama
Hedef seçimi
Keşif
Delillere el koyma
Kaçış

42.
Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında
oturmalıdır?
A)
Aracın sağ önünde oturur
B)
Aracın sol arkasında oturur
C)
Aracın sağ arkasında oturur
D)
Aracın arkasında ortada oturur
E)
Aracın sol önünde oturur
85.SINAV
88.Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A)
Korunan kişinin özellikleri
B)
Korunan kişinin talepleri
C)
Koruma yapılan mekânın özellikleri
D)
Halkın istek ve talepleri
E)
Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar

89.Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması
gerekir?
A) 12 B) 3
C) 6
D) 4
E) 8
90.Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
A)
Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B)
Dört araç boyu mesafede
C)
Araçların
arasına başka bir
araç girmeyecek mesafede
D)
Önemli kişiyi görecek mesafede
E)
İki araç boyu mesafede
91.Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?
A) Hedef seçme B) Saldırı
C) Plan
D) Bilgi toplama
E) Araç seçimi
92.Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
A)
İlk yardım bilgisine sahip olmalı
B)
Sinirli ve asabi olmalı
C)
Fiziki kondisyonu yüksek ve dayanıklı olmalı
D)
Silah bilgisi ve atış kabiliyeti yüksek olmalı
E)
İletişim becerisi iyi olmalı
93.Araçlı
koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?
A)
Tek araçlık koruma düzeni
B)
İki araçlı koruma düzeni
C)
Üç araçlı koruma düzeni
D)
Resmi konvoy düzeni
E)
Gümrük konvoyu düzeni
94.Aşağıdakilerden
hangisi kişi korumada suikastın
değildir?
A)
Siyasi nedenler
B)
Ekonomik nedenler
C)
İdeolojik nedenler
D)
Bilişsel nedenler
E)
Psikolojik nedenler

nedenlerinden

96.Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?
A)
Sağlık Ekibi
B)
Koruma Amiri
C)
Ekip Amiri
D)
Koruma görevlileri
E)
Sürücüler
98.Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?
A)
Buluşma
B)
Keşif çalışması
C)
Hedef seçimi
D)
Saldırının planlanması

E)

Kaçış planı
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88. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
A)
Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergah seçimi
B)
Muhtemel tehlikenin varlığı
C)
Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D)
Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
E)
Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
89. Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü
istihbarat
görevlisinin
görevlerinden
değildir?
A)
Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili
koordinasyonu sağlar
B)
Korunan kişinin gideceği güzergahtaki boğma noktalarını tespit eder
C)
Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar
D)
Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır
E)
Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar
90. “Koruma şekilleri, korunan kişinin
.............................. göre belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
Yaşına
B)
Medeni durumuna
C)
Çocuk sayısına
D)
Tehdit seviyesine
E)
Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa
91. Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A)
Koruma organizasyonunda
boşluk bırakılmamalıdır
B)
360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
C)
Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
D)
Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
E)
Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
92. Talepleri halinde
korumaya
alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde
sayılmamıştır?
A)
İtirafçılar, tanık ve ihbarcılar
B)
Terör odaklarının açık hedefi olanlar
C)
Tehdit altında bulunan
yabancı misyon temsilcileri ile diğer yabancı şahıslar
D)
Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar
E)
Korunması istihbari birimlerce talep olunan şahıslar
93.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?
Buluşma
Keşif çalışması
Hedef seçimi
Saldırının planlanması
Kaçış planı

94.
A)
B)
C)
D)
E)

Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?
Tehlike düzeyi
Kişisel saldırı olasılığı
Araçlar ve kabiliyeti
Yerel güvenlik desteği
Koruma görevlilerinin karakteri

95.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi bombalı
bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

96. Aşağıdakilerden hangisi kişi
yapılmamalıdır?

koruma hizmetlerinde asansör

kullanılırken

A)
B)
C)
D)
E)

Asansördeki herkes indirilmelidir
Asansör içerisinde
kapı
tarafında bulunulmalıdır
Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir
Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir
Asansörden önce koruma personeli inmelidir

87.SINAV
76. Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı anında, saldırının farkına varabilen korumalar diğerlerine bağırarak saldırının
nerden geldiğini bildirmelidir. Tehlikenin nereden, hangi yönden geldiğini belirtmek için saat yöntemi kullanılır.
VIP’in gidiş yönü daima 12’dir. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ve “saldırgan saat 6 yönünde kaçıyor” ifadeleri
sırasıyla hangi yönleri ifade eder?
A) Sağ-Yukarı
B) Yukarı-Sol
C) Aşağı-Sağ
D) Arka-Aşağı
E) Sol-Aşağı
88. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
A) Genel kolluk asayiş hizmeti
B) Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti
C) Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
D) Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
E) Özel güvenlik koruma hizmeti
89. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden biri değildir?
A) Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır
B) Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
C) Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalıdır
D) Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir
E) Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır
90. Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir?
A) Makam şoförü
B) Protokol ekibi
C) Öncü ekibi
D) Trafik ekibi
E) Koruma ekibi
91. Dört kişi ile koruma düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Koruma amiri dışındaki tüm koruma görevlilerinin sorumluluk alanı 90 derecedir
B) Her koruma eşit uzaklıkta kare şeklini alır ve korunan önemli kişiyi aralarına alırlar
C) Koruma amiri dikkatini korunan önemli kişiye (VIP) yöneltir, diğer koruma görevlileri 120 derecelik bir alanda koruma
sağlar
D) Tüm görevliler dikkatini korunan önemli kişiye (VIP) yönlendirir
E) Düşük seviyede tehdidin algılandığı durumlarda tercih edilen bir koruma düzenidir
92. Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı
koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşyeri koruma
B) Özel koruma
C) Konut koruma
D) Çağrı üzerine koruma
E) Yakın koruma
93. Aşağıdakilerden
A) Özel koruma
B) Araç koruma
C) Yakın koruma
D) Konut koruma
E) İşyeri koruma

hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

94. Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan, saldırıların
gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?
A) Tehlike noktası

B) Hedef noktası
C) Boğma noktası
D) Koruma noktası
E) Saldırı noktası
96. Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Koruma organizasyonunda sadece yakın koruma görevlileri silah kullanır
B) Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır
C) Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir
D) Koruma
organizasyonunda
silah kullanmak son çaredir
E) Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır
99. Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
A) Makam aracı
B) Baştaki güvenlik aracı
C) İkinci güvenlik aracı
D) Kılavuz araba
E) Çekici, kurtarıcı araç
94. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
A) Paravanlar
B) Güvenlik şeritleri
C) İstinat duvarları
D) Zincir
E) Kordonlar
95. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?
A) Asansördeki herkes indirilmelidir.
B) Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır.
C) Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir.
D) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir.
E) Asansörden önce koruma personeli inmelidir.
98. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?
A) Silah
B) Tornavida
C) Çelik yelek
D) Telsiz
E) El feneri
89 SINAV
89. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma çeşitlerinden değildir?
A) Özel koruma
B) Yakın koruma
C) Uzak koruma
D) Konut ve iş yeri koruma
E) Çağrı üzerine koruma
90. “Koruma şekilleri, korunan kişinin.................göre belirlenmektedir.” cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Yaşına
B) Medeni durumuna
C) Tehdit seviyesine
D) Çocuk sayısına
E) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa
91. VIP tören alanına geldiğinde silahlı bir saldırı olması durumunda korumaların yapması gereken öncelikli hareket aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Saldırganın kim olduğunu tespit etmek
B) VIP’i çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
C) Olay yerini boşaltmak
D) Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak
E) Takviye kuvvetler gelene kadar çatışmayı sürdürmek
92. VIP bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak

D) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek
E) İlk görenin hemen bombayı alarak uzak mesafeye atması
93. Yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisi bu hizmeti ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisini göz önünde
bulundurmaz?
A) Korunan kişinin özellikleri
B) Korunan kişinin talepleri
C) Koruma yapılan mekânın özellikleri
D) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar
E) Halkın istek ve talepleri
94. VIP koruma altında olan bir kişi ziyaret için Adana’dan İstanbul’a gideceğinden, yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda
verilenlerden hangisini kontrol etmeye gerek yoktur?
A) İlde bulunan hastaneler ve ambulans hizmetlerinin durumu
B) Programda kullanılacak güzergâhlar
C) Ziyaret programı
D) Güzergâhta bulunan boğma noktaları
E) Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri
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