GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER
TEST
1. Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri ilişkilerine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Özel güvenlik görevlisi görevde iken suç işlenmesi halinde genel kolluğa bilgi vermelidir
B) Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve görev süresi dışında yetkilerini kullanamazlar
C) Özel güvenlik görevlileri genel kolluğun sahip olduğu bilgi ve tecrübeden istifade edebilir
D) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde meydana gelebilecek doğal afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı
olmakla yükümlü değildirler
E) Özel güvenlik görevlileri mevzuatça kendilerine verilmeyen bir yetkiyi kullanamazlar
2. Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik
görevlileri kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür?
A) Zabıta amirinin
B) Gümrük muhafaza amirinin
C) Belediye başkanının
D) İl genel meclisinin ve belediye meclisinin
E) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
3. "Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu
………………. genel kolluğa bildirir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
A) Yöneticiden izin aldıktan sonra B) İş yeri sahibine bildirdikten sonra
C) Yatıştırdıktan sonra
D) Derhal
E) İdare ederek
4. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?
A) Parmak izi alma B) İfade alma C) Olay yeri inceleme D) Tanık dinleme E) Olay yerini muhafaza altına alma
5. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir?
A) Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET)
B) Patlayıcı Maddeler ve Silah Bilgi Sistemi (PATBİS)
C) Genel Kolluk-Özel Güvenlik El Ele
D) Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN)
E) Genel Kolluk-Özel Güvenlik Alan Uygulaması
6. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun açısından özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek
işlemleri kime bildirmekle yükümlüdür?
A) Genel kolluk
B) Belediye Zabıtası
C) Özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı yerin sahibi
D) Valilik
E) Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi
7. Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini
denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.
Bu durumda, spor müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır?
I. Mülki İdare Amiri
II. Genel Kolluk Amiri
III. Özel Kolluk Amiri
A) I
B) II
C) III
D) I ve II
E) I, II ve III
8. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu düzenini ve güvenliğini korumak, kollamak
B) Bozulan düzeni sağlamak
C) İşlenen suç ve suçluları bulmak
D) Suçlulara ceza vermek
E) Suç sonrası adli görevleri yerine getirmek
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir?
A) Özel güvenlik görevlileri, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi
halinde yardımcı olur
B) Özel güvenlik personeli belirlenmiş alanlarda görevli ve yetkilidir
C) Özel güvenlik görevlileri görev alanında suç işlendiği zaman suça el koyar, olay yerini muhafaza eder
D) Özel güvenlik görevlileri, görev alanında suçla ilgili yakaladığı kişiyi ve muhafaza ettiği suç eşyasını genel kolluğa teslim eder
E) Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri kanunlarımızda aynı yetkilere sahiptirler
10. Polisin “durdurma ve kimlik sorma” yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?
A) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
B) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
D) İş Kanunu
E) Türk Ceza Kanunu
11. Emniyet teşkilatı rütbe sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisi en üst rütbedir?
A) Komiser
B) Başkomiser
C) Emniyet Amiri
D) 1.Sınıf Emniyet Müdürü

C) İl İdaresi Kanunu

E) 4.Sınıf Emniyet Müdürü

12. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak ile görevli olan genel kolluk teşkilatı hangisidir?
A) Polis
B) Jandarma
C) İnfaz Koruma
D) Sahil Güvenlik
E) Özel Harekat
13. Özel yasalarına göre kurulup, belirli görev ve yetkilerle donatılan ancak genel kolluk dışında kalan kolluk birimine ne ad verilir?
A) Özel kolluk
B) Polis C) Adli kolluk
D) Yetkili kolluk
E) Özel güvenlik
14. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görev ve yetkileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Genel kolluğun suç sonrası adli görevi bulunmamaktadır
B) Genel kolluk, özel güvenlik görevlilerinin görev alanından da sorumludur
C) Kamu düzenini sağlamaktan genel kolluk sorumludur
D) Genel kolluk, ülke genelinde görevli ve yetkilidir
E) Genel kolluk, iç güvenliği sağlamakla yükümlüdür
15. ÖGG İsmail'in görev yaptığı AVM içerisinde yaralama olayı meydana gelmiş, fail olayda kullandığı tornavidayı olay yerinde
bırakarak kaçmıştır. ÖGG İsmail'in aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Gecikmeksizin olaya el koymak B) En seri vasıtayla genel kolluğa haber vermek
C) Olayla ilgili soruşturma yapmak
D) Olay yeri ve delillerini korumak
E) Suç aletini muhafaza altına almak
16. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma giymelerinin amacı en doğru şekilde nasıl
izah edilebilir?
A) Üniforma maliyetlerini azaltmak
B) Özel güvenlik görevlilerinin toplum nezdindeki saygınlıklarını, güvenilirliklerini, aidiyet duygularını, kuruma bağlılıklarını ve
görünürlüklerini arttırmak
C) Özel güvenlik üniformalarının genel kolluk üniformalarına benzer olmasını sağlamak
D) Renk kargaşasına son vermek
E) Özel güvenlik şirket personeli ile kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerini ayırt edilmesini
17. 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
18. 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
19. 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
20. 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
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