GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI TESTLERİ
TEST 1
1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
A) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler B) Hakkında icra takibi bulunan kişiler
C) Suç işlerken rastlanılan kişiler D) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
E) Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler
2. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
A) T.C. Kimlik Numarası B) Dört adet vesikalık fotoğraf C) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
D) Temel eğitimden muaf olanlar için sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge E) Adaylardan alınacak senet
3. Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır
B) Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
C) Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır
D) Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak zorundadır
E) Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur
4. “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve
usulleri belirlemektir.”
Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?
A) 2495 sayılı Kanun B) 2559 sayılı Kanun C) 3021 sayılı Kanun
D) 5188 sayılı Kanun E) 6136 sayılı Kanun
5. Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A) Psikiyatri B) Göz C) Kulak Burun Boğaz D) Üroloji
E) Nöroloji
6. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde
ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Davut’un aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
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) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister
7. Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme
yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir.
Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
A) Yangın çıkması B) Deprem olması C) Gürültü yapılması D) İmdat istenmesi E) Sel felaketi ile karşılaşma
8. Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur? ( TCK Mad. 90 Meşhut cürüm)
A) Cürüm B) Kabahat C) Kusur D) Suçüstü E) Taksir
9. Görev yapılan bölgede terk edilmiş şüpheli paket, çanta gibi bir eşya görülmesi
halinde aşağıdaki seçeneklerden hangileri
yapılmalıdır?
I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III- Çevresi emniyete alınır
IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
A) I, II, III
B) II, III
C) III, V D) IV, V
E) Hepsi
10. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
A) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir
B)Kanunda sayılan yetkileri, özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler
C) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir
D) Yakalanan kişi ve emanete alınan eşya genel kolluğa teslim edilir
E) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
11.Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine
karar verme hangi usulle gerçekleşir?
A) Emniyet müdürünün kararı – Valinin izni
B) Özel güvenlik komisyonu kararı – Valinin onayı
C) Özel güvenlik komisyon kararı – İçişleri Bakanının onayı
D) Valinin kararı – İçişleri Bakanının izni
E) Özel güvenlik şirketinin kararı – Valinin onayı

12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda
aranan şartlardan değildir?
A) Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
B) 18 yaşını tamamlamış olmak
C) Kamu haklarından yasaklı olmamak
D) Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
E) Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak
13.Görev yapmış olduğu alış veri İş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan
hangisini yapmalıdır?
A)Genel kolluk gelene kadar olay yerindeki iz ve delilleri kendi imkânları ile toplar ve bunları genel kolluk geldiğinde onlara teslim
eder
B) Ölen şahsın üzerini arayarak cebindeki cüzdana bakıp kimliğini tespit etmeye çalışır
C) Şüphelinin, tanığın ifadesini alıp genel kolluğa teslim eder
D) Olay yerini muhafaza altına alır ve genel kolluğu derhal haberdar eder
E) Olay mahallinde maktulün (ölen kişi) akrabaları varsa ölen kişinin üzerinden cüzdan, kimlik kartı, para vb. gibi kıymetli eşyaları
almalarına müsaade eder
14. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı
dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?
A) İdari para cezası verilir, çalışma izni iptal edilir, bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar
B) Hapis ve idari para cezası verilir
C) Para cezası ve ihtar verilir
D) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
E) Mülki amir tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir
15. Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?
A) Milli Eğitim Bakanlığı B) Milli Savunma Bakanlığı C) İçişleri Bakanlığı D) Valilik E) Kaymakamlık
16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaz
B) Özel güvenlik görevlisinin görev alanı içerisinde terkedilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete alma yetkisi vardır
C) Üzerlerinde resmi kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri kanun gereği resmi kıyafetleri üzerlerinde olduğu sürece yetkilerini
kullanabilirler
D) İçkili yerlerde silahlı özel güvenlik çalıştırılmasına izin verilmez
E) Özel güvenlik görevlileri spor müsabakalarında silahlı olarak görev yapamaz
17. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polis-Jandarma-Belediye Zabıtası
B) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
C) Jandarma-Sahil Güvenlik-Gümrük Muhafaza
D) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
E) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
18. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?
A) Polis B) Özel Güvenlik Görevlisi C) Kaymakam D) Cumhuriyet Savcısı E) Vali
19.Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?
A) 20 B) 50
C) 80
D) 100 E) 120
20.Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından
şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir.
Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
A) Rüşvet
B) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
C) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma D) Hakaret E) İşkence
21.Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni
verebilir?
A) Emniyet müdürü B) Savcı C) Hakim D) Vali
E) Vali yardımcısı
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TEST 2
TEST

1. Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını
alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
A) Emanete aldığı silahları çelik dolapta kilitli tutmalıdır
B) Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur
C) Sadece taşıma ruhsatlı silahları almalıdır
D) Sadece vatandaşlara ait bulundurma ruhsatlı silahları almalıdır
E) Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır
2. Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük
haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz B) Mesai sonrası katılabilir C) Mülki Amire müracaat ederek alarak katılabilir
D) Emniyetten izin alarak katılabilir E) Özel güvenlik şirketi yönetiminden izin alarak katılabilir
3. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?
A) Özel toplantılarda
B) Spor müsabakalarında C) Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
D) İçkili yerlerde
E) Bankalarda
4. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta
girme yetkisi bulunmamaktadır?
A) Yangın B) Deprem C) Gürültü yapılması D) Toprak kayması
E) Sel felaketi ile karşılaşma
5. Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar
tutarak hangi suçu işlemiştir?
A) İrtikâp B) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevliye mukavemet E) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
6.Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz
kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde
bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma
tabi tutulacaktır?
A) Özel Güvenlik Kimlik Kartı Valilikçe iptal edilecek ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
B) Valilikçe 1 yıl süreyle özel güvenlik kimlik kartı geçersiz sayılacaktır
C) Kimlik kartı iptal edilecek ve 1 yıl sonra yeniden özel güvenlik sınavına girecek başarırsa kimliği yenilenecektir
D) İkaz veya uyarı cezası verilerek görevine devam edecektir
E) İdari para cezası verilerek görevine devam edecektir
7. Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?
A) Emniyet Genel Müdürü B) İçişleri Bakanı C) Vali D) Savunma Bakanı E) Başbakan
8. Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?
A) Hizmet B) Yetki C) Görev D) Emir E) Sorumluluk
9. Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi
yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine
getirmiştir?
A) Adli görev B) Önleyici görev C) Özel kolluk görevi D) İdari görev E) Koruma görevi
10. Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis
memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188
sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görev hayvanı ve idarecisinin il özel güvenlik komisyonu kararınca alışveriş merkezinde görev yapmalarına karar verildiğine dair
komisyon kararı
B) Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli kimlik kartlarının olması
C) Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli mali sorumluluk sigortalarının yapılmış olması
D) Görev hayvanı ve idarecisinin çalıştığı özel güvenlik şirketi ile alışveriş merkezi yönetiminin yapmış olduğu sözleşme
E) Görev hayvanının aşı kartı
11.Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kuramazlar
B) Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden hizmet satın alamazlar
C) Kurum ve kuruşlar bünyesinde genel kolluk personeli çalıştırabilir
D) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir
E) Kurum ve kuruşlar güvenlik konusunda genel kollukla iletişim kuramazlar

12. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya
ne denir?
A) Önleme araması B) Adli arama C) Zapt etme D) El koyma E) Şüpheli araması
13. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?
A) Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma B) Grev yasağına uymama C) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
D) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma E) Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama
14.Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilir?
A) Para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere
B) İçkili yerlerde hizmet veren özel güvenlik şirketine
C) Organize sanayi bölgesinde hizmet veren özel güvenlik şirketine
D) Özel toplantılarda verilen hizmetlerde kullanılmak üzere
E) Üniversitelerde görev yapan özel güvenlik şirketine
15.Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
A) Devam eden olaya müdahale etmek B) Sanık ve tanıkları belirlemek C) Olay yerini şeritle çevirmek
D) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek E) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
16.Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Olay yerini koruma altına almak B) Şüpheliyi yakalamak C) Suç eşyalarını muhafaza altına almak
D) Genel kolluğa haber vermek E) Şüphelinin ifadesini almak
17. Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve
teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon
görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de göz önünde bulundurur?
A) Bankalar B) Üniversiteler C) Yurtlar D) Havalimanları E) Turistik oteller
18.Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
A) Parmak izi ve fotoğraf Alma B) Güvenlik sistem ve cihazları ile arama yapmak
C) Soruşturma Yapma D) Delil İnceleme E) Kimlik Tespiti
19. I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
A) III-I-II
B) II-I- III
C) I-III-II D) I-II-III E) III-II-I
20. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çekimser oy kullanılabilir.
B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
C) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır.
E) Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır.
21.AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önleyici yakalama B) İdari yakalama C) Adli yakalama D) Koruyucu yakalama E) Tedbir yakalaması
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TEST 3
1.
A)
B)
C)
D)
E)

Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?
5188 sayılı Kanun
2559 sayılı Kanun
6136 sayılı Kanun
5442 sayılı Kanun
7145 sayılı Kanun

2. 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
3. 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
4. Özel güvenlik temel eğitimi bir haftada en fazla kaç saat olabilir?
A) 48
B) 24 C) 56 D) 36 E) 60
4. 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
5. 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
7. 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
8. Silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde, silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir?
A) 10 B) 20 C) 40 D) 60 E) 65
9. “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
10. 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

11. 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

12. 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
13. 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
14. “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
15. 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
16. 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
17. 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
18. 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
19. 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

20. 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
21. Özel güvenlik görevlisi Ayhan, bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardiyası
esnasında
fabrikanın
duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalamıştır.
Ayhan hangi görevini yerine getirmiştir?
A) Önleyici görevi
B) Adli görevi
C) İdari görevi
D) Özel kolluk görevi
E) Yardım görevi
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TEST 4
1. 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.
2. 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
3. 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
4. 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
5. 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
6. “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
7. 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
8. 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

9. 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
10. 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. 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
15. 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
16. 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

17. 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
18. 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
19. 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
20. Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek
isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?
A) Kolluğa haber verir
B) Yakalama yapar
C) Israr etmez, alışveriş merkezine girmesine izin verir
D) Zor kullanır ve arama yapar
E) Alışveriş merkezine girmesine izin vermez
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TEST 5

1. 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
2. 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
3. 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
4. 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
5.Özel Güvenlik Görevlisinin 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
6. 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
7. “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
8. 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
9. 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
10. 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

11. 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
12. 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
13. 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
14. 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
C) Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

B) Suç uydurma
D) Güveni kötüye kullanma

E) Şantaj

15. 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
16. 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
17. 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
18. “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
19. 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
20. 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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TEST 1 CEVAPLAR
1 B 4 D 7 C 10 A 13 D 16 C 19 D
2 E 5 D 8 D 11 B 14 A 17 B 20 C
3 B 6 B 9 C 12 A 15 C 18 D 21 D
TEST 2 CEVAPLAR
1 B 4 C 7 B 10 A 13 E 16 E 19 D
2 A 5 B 8 D 11 D 14 A 17 D 20 A
3 E 6 A 9 A 12 A 15 E 18 B 21 C
TEST 3 CEVAPLAR
1 A 4 A 7 D 10 E 13 D 16 E 19 C
2 B 5 E 8 A 11 B 14 C 17 D 20 E
3 A 6 A 9 B 12 C 15 D 18 E 21 A
TEST 4 CEVAPLAR
1 D 4 C 7 C 10 B 13 C 16 B 19 E
2 A 5 E 8 A 11 C 14 D 17 C 20 E
3 D 6 E 9 C 12 B 15 A 18 D 21
TEST 5 CEVAPLAR
1 C 4 E 7 C 10 A 13 A 16 C 19 D
2 A 5 D 8 D 11 B 14 B 17 D 20 E
3 D 6 A 9 B 12 E 15 B 18 E 21

