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DEVRİYE VE KONTROL NOKTASI HİZMETLERİ
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DEVRİYE ÇEŞİTLERİ
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*Yardım gereken hallerde yardıma muhtaç kimselere 
yardım etmek, lüzumu halinde ilgili kurumlara bilgi 
vermek, 

*Görev alanında şüpheli kişi ve olayları gözlemek, suç ve 
suçlularla mücadele etmek. 

*Aranan şahısları yakalamak Genel Kolluğa teslim 
etmek. 

*Kendisine  kanunlarca verilmiş olan yetkilere dayanarak          
insanların huzuru ve güvenliği için konulmuş kuralların 
uygulanmasını sağlamak.   

*Kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine 
getirmek
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Devriyelerin Dikkat Edeceği Hususlar:



*Devriye görev bölgesinde her zaman görünür olmalı , 
tehlike anında her an müdahale edebilecek  şekilde 
dikkatli olmalıdır. 
*Meydana gelmiş bir olayda telaş veya tereddüt 
göstermeden her an müdahaleye hazır   olmalıdır.
*Devriye giren çıkan kişileri gözlemler, şüpheli 
durumlara müdahale eder
*Devriyeye çıkan görevliler zorunlu olmadıkça 
mıntıkalarını terk etmezler.
*Devriye görevi esnasında uygunsuz davranışlarda 
bulunulmaz, devriye görevlisi  daima kibar ve nazik 
olmalıdır
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Yaya devriye dikkat edeceği hususlar



*Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak               
*Suçları olmadan önlemek(Önleyici)
*Olay sonrası suç failini yakalamak (Adli)                               
*Yasalara saygılı diğer bireylere güven 
vermek(Caydırıcı) 
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a. Önleyici Görevler:



 b. Koruyucu Görevler:
Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal 
güvenliğini sağlamak için tedbirler almak.



c. Yardım Görevleri:

Görev alanında yardım isteyenler ile yardıma 
muhtaç olan kişilere yardım etmek, ilgili kurum ve 
kuruluşlara yönlendirmek
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d. Adli Görevler:



Sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olaylar ile ilgili 
yapılan faaliyetlerdir bunlar; 

*Suçla karşılaşan devriye Suça el koyar, suçun devamını 
engeller, şüpheliyi tespit ederek yakalar ve Genel Kolluğa 
teslim etmek,

*Olay mahallini muhafaza ederek, iz ve delillerin 
kaybolmasına veya değiştirilmemesi için tedbirler almak,

*Sorumluluk bölgesinde haklarında yakalama, tutuklama 
ve mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalar ve bu 
şahısları Genel Kolluğa teslim etmek, 
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Noktanın Tanımı :Kamu düzeninin korunması, 
suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi  
gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek 
saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven 
verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve 
sınırlı bir alanda kurulan görev yerine nokta denir.

Sabit ve üniformalı olarak yerine getirilen 
göreve de  Nokta görevi denmektedir.
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Nokta Kurulabilecek Yerler



 Nokta Silahlı saldırılara karşı ve kötü hava 
koşullarına karşı dayanıklı olmalı,yeterli 
aydınlatma tertibatının bulunmalı ve yaya ve araç 
trafiğinin kontrol edilebilecek yerlerde 
kurulmalıdır. 
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20 Adım



 3. Nokta görevlisi görev yeri ile ilgili  tüm 
ayrıntıları (giriş, çıkış ve hassas bilgileri vb.) 
bilmelidir, 
4. Görev bölgesi dışında meydana gelen herhangi 
bir olayı ilgili yetkililere bildirmeli görev yerini terk 
etmemelidir., 
5. Görev alanında meydana gelen olayla ilgili 
zamanında müdahale etmeli ilgililere bildirdikten 
sonra , konunun takibi için bile olsa görev yerlerini 
terk etmemeli, Nokta görevlisi görev esnasında 
ciddi, kibar ve nazik olmalıdır.
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 Noktada görevlinin ihtiyaç duyacağı 
donanım;

 Masa-Sandalye, dolap, Saat, Telefon, 
Silah Dolabı, Telsiz, Bilgisayar ve 
Daktilo, Anahtar Dolabı, El feneri, 
Yangın söndürme cihazı, İlk yardım 
çantası, Büro ve kırtasiye 
malzemeleri, 

 Silah ve bölgedeki hassas yerlerin 
telefon numaraları vs. bulunmalıdır
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 Kontrol noktasında bulunması gereken 
araç-gereç ve ekipmanlar,
X-Ray cihazı, metal ve kapı detektörü, Yangın 
söndürücüler, 
Kırtasiye malzemeleri, İlk yardım malzemeleri 
Bilgisayar ve yazıcı, 
Yedek anahtarlar, Gerekli trafik işaretleri, Silah 
dolabı, 
Soyunma dolabı vb. 
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 Kontrol noktasından geçen ziyaretçilerin kimlik bilgileri 
alınıp kayda geçirilmeli, Ziyaretçinin eşyaları kontrol 
edilmeli,  Ziyaretçi kartı verilmeli, Gerektiğinde 
ziyaretçinin yanına refakatçi verilmeli, Ziyaret edilecek 
kişiyle görüşülüp teyit alınmalıdır. Kontrol noktası 
görevlisi, yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli 
silaha rastladığı zaman Şahsı ve silahı muhafaza altına alıp 
genel kolluğa haber verir. Kontrol noktasında üstünü ve 
eşyasını aratmak istemeyen kişiye Israr edilmez ve içeriye 
girişine izin verilmez 
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3-Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetinin 
amaçlarından değildir?

a)Acil tıbbı müdahale yangın ve benzeri 
durumlarda yardım etmek

b)Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin can ve 
mal güvenliğini korumak

c)Meydana gelebilecek suçları engellemek
d)Aranan şahısları bulmak veya yakalamak
e)Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte 

olan suçları derhal sorumlu amirine bildirmek
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4.Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak 
dikkat edeceği hususlardan değildir?

a)Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır

b)Göreve üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılır

c)Devriye görevleri en az üç kişiden oluşur

d)Görev bölgesini her zaman kontrol altında 
tutmalıdır

e)Köşe başlarında ve uygun yerlerde kısa süreli 
durularak etraf gözetlenmelidir
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5.Aşağıdakilerden hangisi devriye 
yöntemlerinden değildir?

a) Dairesel devriye
b) Geri dönüşlü devriye                     
c) Olağan devriye                                
d) Yaya devriye             
e) Planlı devriye
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6) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin 
görevlerinden değildir?

a) Görev alanında meydana gelebilecek hırsızlık, 
yan kesicilik gibi olaylara duyarlı olmak

b) Görev alanındaki tesis ve kişilerin güvenliğini 
sağlamak 

c) Görev alanındaki sokak çocuklarını ilgili 
kuruluşlara teslim etmek

d) Görev alanındaki terk edilmiş veya bulunmuş 
eşyayı emanete almak

e) Görev alanında kaybolan veya yer soranlara 
yardımcı olmak
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7-) Umumi emniyeti korumak, suçları olmadan evvel 
önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve 
lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere 
karakol mıntıkasına çıkarılan ve dolaşarak vazife 
gören memurlara ne denir?

a) Nokta görevlisi
b) Koruma görevi
c) Önleyici görevi    
d) Devriye görevlisi     
e) Kontrol noktası
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8) Aşağıdakilerden hangisi 
devriyenin adli görevlerinden 
değildir?

a)  Suça el koymak                                
b) Olay yerini muhafaza          
c) Genel kolluğa bilgi vermek                
d)  Sanığı muhafaza etmek               
e)  Delilleri toplamak
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9-) Aşağıdakilerden hangisi devriye 
yöntemlerinden biridir?

a)  Dairesel devriye,                               
b)  Otomobil devriyesi       
c)  Bisikletli devriye                               
d)  Motosikletli devriye                   
e)  Atlı devriye
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10) Devriye memurlarında aşağıdaki 
teçhizatlardan hangisi bulunmaz?

a) Silah                                   
b) Düdük                            
c) Dedektör                  
d) Cop                                    
e) Not defteri
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11-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin 
tanımında yer alır?

a) Şüphelileri yakalamak
b) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım 

etmek
c) Suç işlenmesini önlemek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi
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12-)  Hangisi devriyenin 
görevlerinden değildir?

a)Yardım görevleri
b) Düzenleyici görevler               
c) Koruyucu görevler   
d) Adli görevler
e)  Önleyici görevler
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13-)  Aşağıdakilerden hangisi devriyenin 
temel amacı ve hedeflerinden biri 
değildir ?

a) Suçları önlemek           
b) Kamu düzenini sağlamak
c) Güven vermek             
d) Halkı sindirme               
e)  Caydırıcı olmak
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14) Aşağıdakilerden hangisi 
devriye çeşitlerinden değildir?

a) Yaya devriye  
b) Psikolojik devriye         
c) Atlı devriye                
d) Motosikletli devriye        
e) Kombine devriye
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15- ) Aşağıdakilerden hangisi 
devriye personelinin teçhizatı 
içerisinde yer almaz?

a) Cop
b) Kelepçe
c) Radyo            
d) Telsiz
e) El feneri
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16) Yaya devriye usulleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla 
etrafı kontrol etmelidir

b) Her zaman aynı güzergah kullanılmalıdır
c) Dükkan veya binalardaki camların kırık olup 

olmadığına dikkat edilmelidir
d) Kapı içi veya girişlerinde dolaşan kimseler 

gözlenmelidir
e) Elektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol 

edilmelidir
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17.Aşağıdakilerden hangisi devriye 
turu öncesi hazırlık 
aşamalarından biri değildir?

a) Zihinsel hazırlık
b) Fiziksel hazırlık         
c) Sosyolojik hazırlık       
d) Psikolojik hazırlık            
e) Hiçbiri
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18- Devriye hizmeti nerelerde 
yapılır?

a) Şubelerde yapılır
b) Cadde ve sokaklarda yapılır          
c) Toplumsal olaylarda yapılır
d) Karakol içinde yapılır                        
e) Operasyonlarda yapılır
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19-) ÖGG’nin devriye görevini yürütürken durdurma 
ve kimlik sormasının amacı aşağıdakilerden 
hangisi değildir?

a)  Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak               

b)  Suçları olmadan önlemek

c)  Olay sonrası suç failini yakalamak                                

d)  Yasalara saygılı diğer bireylere güven vermek

e)   Suç delillerini ortaya çıkarmak ve zapt etmek
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20-) Yaya ve motorize olarak değişik is 
yeri, konut ve arazilerin periyodik 
kontrollerini yapmak suretiyle 
yapılan güvenlik hizmetlerine ne ad 
verilir?

a) Koruma                       
b) Araştırma                         
c) Danışmanlık             
d) Devriye                       
e) Nöbetçi
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21- Aşağıdakilerden hangisi devriyenin 
sahip olması gereken özelliklerden 
değildir?

a) Devriyenin fiziki görünüşü önem arz 
etmez.                     

b) Çevresi ile ilgili olmalıdır.
c) Kuvvetli bir hafızaya sahip olmalıdır.                  
d) Dikkatli ve iyi bir izleyici olmalıdır.
e) İyi iletişim kurabilen yapıya sahip 

olmalıdır.
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22-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görev 
yaparken dikkat edeceği hususlardan 
değildir?

a) Devriye görevleri üniformalı yapılır
b) Devriye görevleri en az iki kişiden oluşur
c) Devriye hizmeti belirli bir güzergâhta, çabuk 

adımlarla yapılır
d) Devriye giren çıkan kişileri gözlemler, 

şüpheli durumlara müdahale eder
e) Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak, 

gözetlenip gözetlenmediğini kontrol eder
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23-) Bir tesisin bir kısmı veya tümünde 
yaya veya araçlı olarak yapılan 
gözetim, denetim ve kontrol 
faaliyetine ne denir?

a) Nokta görevi            
b) Devriye                         
c) Güvenlik kontrolü
d) Denetim                   
e) Hiçbiri
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24 ) Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken 
temel kurallardan yanlış olan, seçiniz

a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, 
anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır

b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay 
anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır

c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi 
duyabileceği ses ayarında olmalıdır

d) Görev esnasında telsiz sürekli açık 
bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır

e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası 
belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz
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25-) Devriye hizmetleri hangi amaçla 
yapılmaz?

a) Kişi ve tesisin can ve mal güvenliği 
sağlamak için

b) Tesise alınan bir malzemenin 
taşınması için

c) Giriş ve çıkışın kontrolü için
d) Aranan şahısları bulmak ve 

yakalamak için
e) Çevre emniyeti için
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26-)Aşağıdakilerden hangisi özel 
güvenlik devriyesinin 
görevlerinden değildir?

a) Adli görevler            
b) Koruyucu görevler                   
c) Dış görevler
d) Önleyici görevler      
e) Yardımcı görevler
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27-) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan 
hangisi devriye görevlisinin standart 
teçhizatlarından değildir?

a) El telsizi                                        
b) El feneri                            
c) Not defteri ve kalem                      
d) Cep telefonu                      
e) Kelepçe
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28-) Aşağıdakilerden hangisi 
devriyenin görevlerindendir?

a) Önleyici görevler                  
b) Adli görevler          
c) Koruyucu görevler  
d) Yardım görevleri                  
e) Hepsi
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29-) Telsizle yapılan haberleşme esnasında 
anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda 
fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerin 
hangisinde “FENNİ” isminin doğru telaffuzu 
Bulunmaktadır

a) Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde
b) Fatsa, Edirne, Niğde, _İstanbul, Niğde
c) Fatsa, Niğde, Edirne, Niğde, _İstanbul
d) Fatsa, Edirne, Niğde, Niğde, _İstanbul
e) Fatsa, Niğde, Niğde, Edirne, _İstanbul
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88-) Telsizle yapılan haberleşme esnasında 
anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda 
fonetik alfabeden yararlanılır. 
Aşağıdakilerin hangisinde “FERDİ” 
isminin doğru telaffuzu bulunmaktadır 

a) Fatsa, İstanbul, Rize, Edirne, Denizli 
b) Fatsa, Edirne, Rize, Denizli, İstanbul 
c) Fatsa, Rize, Edirne, Denizli, İstanbul 
d) Fatsa, Edirne, Denizli, İstanbul, Rize 
e) Fatsa, Denizli,Rize, Edirne, İstanbul



30-) Aşağıdakilerden hangisi 
devriyenin tanımında yer alır?

a) Suç işlenmesini önlemek 
b) Şüphelileri yakalamak 
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek 
d) Genel emniyeti sağlamak 
e) Hepsi
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31-) Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden 
hangisi değildir?

a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir 
b) Toplumu sindirme suretiyle suçların 

önlenmesi hizmetidir 
c) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir 
d) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir 
e) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir
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1- Nokta görevlisi aşağıda belirtilen davranışlardan 
hangisini yapamaz?

a) Adres soranlara yardımcı olur

b) Noktanın yakın çevresinde gezinebilir

c) Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların 
bulunmasına izin vermez

d) Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlayabilir

e) Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların 
park etmesine izin vermez

69www.dirilisozelguvenlik.com



2.Aşağıdakilerden hangisi nokta kurulabilecek yer ve 
şartlardan değildir?

a)Toplu giriş-çıkış yapılan yerlerin önünde kurulur

b)Hassas ve kritik yerlerde kurulur

c)Silahlı saldırılara karşı ve kötü hava koşullarına 
karşı dayanıklı olacak şekilde kurulur 

d)Yeterli aydınlatma tertibatının bulunması 
gereklidir

e)Yaya ve araç trafiğinin kontrol edilemeyeceği 
yerlerde kurulur
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3-) Aşağıdakilerden hangisi bir nokta görevlisinin 
yapmaması gereken davranışlardandır?

a) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemelidir

b) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmelidir

c) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza 
altına almalıdır

d) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir

e) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli 
kurum ve şahısların telefonlarını bilmelidir '
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4-) Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak 
yada tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu 
engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu 
bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç 
olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü 
güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin 
konuşlandırıldığı yere ne ad verilir?

a) Kontrol odası. 
b) Devriye noktası                     
c) Acil müdahale Odası                  
d) Personel odası              
e) Nokta
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5-) Nokta nerelerde kurulur?

a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan 
ve parklarda

b) Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve çıvarında

c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde

d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet 
ettikleri bina önünde

e) Hepsi
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6.Nokta görevlisi nokta yerinden ne 
kadarlık bir mesafe dahilinde 
ayrılabilir?

a)20 adımlık
b)10 adımlık
c)40 adımlık
d)30 adımlık
e)50 adımlık
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7) Aşağıdakilerden hangisi nokta 
görevlisinin görevlerinden değildir?

a) Görev alanını bilmek
b) Görev alanına ilgisiz şahısların 

girmesini engellemek
c) Görev alanında koruyucu tedbirler 

almak
d) Suç kovuşturmak
e) Görev alanındaki olumsuzlukları 

ilgililerine bildirmek
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8-) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için 
aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır?

a) Ziyaretçinin kimlik bilgileri alınıp kayda 
geçirilmelidir      

b) Ziyaretçinin eşyaları kontrol edilmemelidir

c) Ziyaretçi kartı verilmelidir                                       

d) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi 
verilmelidir

e) Ziyaret edilecek kişiyle görüşülüp teyit 
alınmalıdır
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9-) Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla 
yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli 
silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?

a) Silahın marka ve seri numarasını alıp şahsı 
serbest bırakır

b) Şahsın kimliği ile ilgili bilgileri alıp şahsı 
serbest bırakır

c) Ateşli silahı sökerek parçalarına ayrılır ve şahsa 
iade eder

d) Şahsı ve silahı muhafaza altına alıp genel 
kolluğa haber verir

e) Ateşli silaha el koyarak şahsı serbest bırakır
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10-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol 
noktasında bulunması gereken 
araç-gereç ve ekipmanlardandır?

a) X-Ray cihazı, metal ve kapı 
detektörü            

b) Yangın söndürücüler
c) Kırtasiye malzemeleri
d) İlk yardım malzemeleri
e) Hepsi

78www.dirilisozelguvenlik.com



11-) Güvenlik altına alınmış her hangi bir mevkie 
(toplantı salonu, ikametgah girişleri, sinema, 
VIP Salonu vb. gibi) kişilerin veya malzemelerin 
kontrol altında giriş –çıkışlarını sağlamak 
amacı ile oluşturulan güvenlik noktasına ………. 
denir.

a) Kontrol noktası          

b) Takip ve gözetleme noktası                  

c) Özel görev noktası     

d) Emniyet koordine noktası        

e) Buluşma noktası
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12-) Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi 
tanımalı                      

b) Bu işte eğitilmiş olmalı 

c) Dikkatli ve duyarlı olmamalı

d) İşini severek yapmalı

e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek 
istemeyenlere karşı zor kullanmamalı
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13-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol 
noktasında bulunması gereken araç 
ve gereçlerden değildir? 

a) Bilgisayar ve yazıcı
b) Yangın söndürücüler                   
c) Yedek anahtarlar
d) Gerekli trafik işaretleri                        
e) Televizyon
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14-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında 
üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye 
yapılması gereken doğru bir davranıştır?

a) Zorla aranır                                                       

b) İçeri alınır                   

c)Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez

d) Sadece eşyaları aranır                                        

e) Hepsi
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15-) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için 
hangi uygulama yanlıştır?

a) Kimlik tespiti yapılmalı ve kayda geçirilmelidir            

b) Eşyaları emanete alınmalıdır

c) Tanıtma kartı verilmelidir

d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir

e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test 
edilmelidir
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16- Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi 
tanımalı                

b) Bu işte eğitilmiş olmalı 

c) Dikkatli ve duyarlı olmalı                                                         

d) İşini severek yapmalı

e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek 
istemeyenlere karşı zor kullanmalı
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17-) Kontrol noktasındaki rutin bir güvenlik 
kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen 
şahıslardan hangisi kontrol edilemez?

a) Çocuklar

b) Yaşlı kimseler                  

c) Kurum çalışanları                  

d) Hasta ve fiziksel özürlü şahıslar                          

e) Hepsi kontrol edilebilir
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18-)  Aşağıdakilerden hangisi kontrol 
noktasında bulunması gereken araç 
ve gereçlerdendir?

a) Silah dolabı                            
b) Soyunma dolabı              
c) Bilgisayar 
d) Televizyon ve DVD
e) X-RAY – kapı ve el detektörü
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19-) Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi 
metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık 
yönünden bir sakınca yoktur?

a) Hamile bayanlar            

b) Kalp pili takılı olan şahıslar             

c) Kafatasında metal aparat takılı olan

d) Bacağında metal aparat takılı olanlar                                         

e)  Hiçbiri
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20- Kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını 
aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

a) Kişinin üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır                 

b) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilir

c) Konu genel kolluğa bildirilir                          

d) Kişinin üstü ve eşyalarının aranması için ısrar 
edilmez ancak içeriye girişine de izin  verilmez 

e) Kişinin üstü aranmasa bile eşyaları muhakkak 
aranır
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21-) Havaalanındaki Kontrol noktası görevlisi silah 
taşıma ruhsatı bulunan yolcuların uçağa biniş 
için geçişlerinde yapacağı uygun davranış 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ruhsattaki kayıtla silahı karşılaştırır

b) Silahı şarjöründen arındırtır

c) Silahını, inişte iade edilmek üzere makbuz 
karşılığı alır

d) Silahı tutanakla birlikte uçak yetkilisine teslim 
eder

e) Hepsi
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22-) Aşağıdakilerden hangisi tesisin 
giriş kontrol yöntemlerinden 
birisidir?

a) Güvenlik görevlisinin onaylaması 
yöntemi                    

b) Kapalı devre televizyon sistemi
d) Kart sistemi                                   
c) Özel bölgeye sahip olma sistemi                          
e) Hepsi
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23-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl 
tarifinde belirtilecek özelliklerden 
değildir?

a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri            
d) Saç rengi
e) Memleketi
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24-) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar 
…………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm 
belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim 
edilir

Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangi 
kelimeler yazılmalıdır.

a) Namlusuz-tutanak.
b) Şarjörsüz-imza
c) Şarjörsüz-söz.
d) Tetiksiz-imza.
e) Horozsuz-tetik.
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25-) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için 
hangi uygulama yanlıştır?

a) Kimlik tespiti yapılmalı ve kayda geçirilmelidir                    

b) Eşyaları kontrol edilmemelidir

c) Tanıtma kartı verilmelidir                                                     

d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir

e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test 
edilmelidir
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26-) Aşağıdaki kişi ya da kişilerden hangisi kapı 
tipi metal detektörlerinden geçirilmemelidir?

I.  Hamile bayanlar                                
II.  Şüpheli kişiler 
III. Kalp pili takılı kişiler                        
IV. Önemli kişiler

a)-Yalnız I                                 
b)- I ve III                            
c)- I – III ve IV                  
d)-Yalnız II                               
e)- Hepsi
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27-Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri 
tarafından personel kontrolünde yapılması ve dikkat 
edilmesi gereken hususlardan değildir?

a)Personel turnikelerden giriş kartı ile alınmalıdır.
b)Personelin kuruma girişlerinde mutlaka güvenlik 

sistem ve cihazları vasıtasıyla üstleri ve eşyaları 
aranmalıdır

c)Usulsüz bir şekilde veya zorla içeriye girmek isteyen 
personel hakkında işlem yapılmalıdır

d)Hangi personelin nerelere girebileceği belirlenmeli ve 
bilinmelidir

e)Tesisin belirli bölgelerine girmeye yetkili personelin 
isimleri giriş kapılarında bulundurulmalıdır
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28-) Aşağıdaki şahıslardan hangisi 
kontrol noktası görevlisi için özellikli 
şahıs sayılmaz?

a) Kaymakam             
b) Hâkim            
c) Savcı          
d) Gazeteci        
e) Vali
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Eşkal tarifinde belirtilecek özellikler 
Cinsiyet, vücut yapısı,yüz yapısı, kafa yapısı, alın, kaş, 
burun, ağız, çene, dudaklar, kulaklar, eller, boy, kilo, 
göz rengi, saç rengi, ten rengi,  kekemelik, sakatlık, 
topallık, saç kesimi, yüzde veya vücutta leke, ben veya 
çil gibi izler vs. 

"KAÇAN ŞAHIS RECEP İVEDİK'E BENZİYOR!.. " EŞGAL BİLDİRİMİ!..
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Ne 
Ne zaman 

Nerede 
Neden 
Nasıl  

Soruların cevabı yer almalıdır.
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1- Tutanağın adli soruşturma safhası 
itibariyle hazırlık soruşturması 
bakımından anlam ifade 
edebilmesi için en az kaç resmi 
görevli tarafından imzalanması 
gerekir?

a) 1                b) 2 c) 3
d) 4 e) 5
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2- Aşağıda belirtilenlerden, tutanakların ortak 
özelliklerinden olmayan hangisidir?

a) İçeriği yansıtan bir başlık olması

b) Konunun yada olayın öğreniliş şeklinin 
belirtilmesi

c) Şüpheli, tanık, müşteki veya mağdura ait açık 
kimlik bilgisinin yer alması

d) Şahısların ifadelerinin alınması

e) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı 
yer ile ilgili bilgilerin yer alması

112www.dirilisozelguvenlik.com



3.Aşağıdakilerden hangisi tutanağın 
bölümlerinin doğru olarak sıralanmış 
halidir?

a)Başlık-Giriş-Gelişme-Tarih ve Saat-İmza-
Sonuç

b)Başlık- Giriş-Tarih ve Saat-İmza- Sonuç-
Gelişme

c)Başlık-Giriş-Gelişme-Sonuç-Tarih ve Saat-
İmza

d)Tarih ve Saat-Başlık-Giriş-Gelişme-Sonuç-
İmza

e)Başlık-Tarih ve Saat-Giriş-Gelişme-Sonuç-
İmza
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4) Aşağıdakilerden hangisi tutanak 
çeşitlerinden değildir?

a) Olay tutanağı
b) Yakalama tutanağı                   
c) Tutuklama tutanağı             
d) Arama tutanağı
e) Zapt etme tutanağı
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5- Üzerinde silah bulunan kişi özel güvenlik 
görevlisinin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne 
olur?

a) İmzalamadığı tutanağa yazılır.                          

b) Zorla imzalatılır.               

c) Cezası artırılır.                           

d) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır.           

e) Tutuklanır.
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6) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları 
şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara 
verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek 
amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları 
halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?

a) Olay tespit tutanağı

b) Suçüstü tutanağı 

c) El koyma tutanağı

d) Yakalama tutanağı 

e) Üst arama tutanağı
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7) Özel Güvenlik görevlisinin ister kendileri 
bulsun isterse başkaları tarafından 
bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun 
emanete aldıkları eşyaları gerek genel 
kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim 
etmeleri halinde tutmaları gereke tutanak 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) El koyma tutanağı

b) Zapt etme tutanağı   

c) Arama tutanağı          

d) Olay tespit tutanağı

e) e) Hiçbiri
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8) Aşağıdakilerden hangisi 
tutanağın bölümlerindendir?

a) Başlık          
b) Giriş          
c) Sonuç           
d) Gelişme            
e) Hepsi

118www.dirilisozelguvenlik.com



9-)  Tutanağa imza atmak istemeyen kişiye ne 
yapılır?

a) Zorla imzalatılır.                                 

b) İmzadan imtina ettiği tutanakta belirtilir.

c) Parmak bastırılır.

d) İmzalamak istemediği tutanakta belirtilmez.

e) Hiçbiri.
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10-) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın ortak 
özelliklerinden değildir?

a) Tutanakta başlık olur

b) Tutanağa konu olan ya da işlemin öğreniliş 
şekli belirtilir

c) Tutanaklarda şüphelinin açık kimliği yer alır

d) Tutanakta düzenleniş tarihi ve bitiş saati yer 
alır

e) Hiçbiri
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11-) Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden 
değildir?

a) Olay tespit tutanağı

b) Görev tespit tutanağı

c) Yakalama tutanağı

d) Teslim-Tesellüm tutanağı

e) Suçüstü tutanağı
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12- Aşağıdaki tutanaklardan hangi tutanağı ÖGG 
tanzim edemez?

a) Yakalama.

b) Arama.                   

c) Olay tutanağı.               

d) Suçüstü tutanağı.

e) Hiçbiri.
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13-) Aşağıdakilerden hangisi 
tııtanakların ortak özelliklerinden 
değildir?

a) Tutanakta içeriği yansıtan bir başlık olur

b) Tutanağa konu olan olay yada işlemin  

öğreniliş şekli belirtilir.

c) Olayın meydana geldiği veya işlemin  

yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri  

belirtilir

d) Tutanakta olayla ilgili iz ve delilerden 

bahsedilmez

e) Tutanaklarda şüpheli, tanık, müşteki-

mağdurların açık kimlikleri yer alır
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14- Özel güvenlik görevlileri 
aşağıdaki tııtanaklardan hangisini 
düzenleyemez?

a) Ust arama tutanağı
b) Yakalama tutanağı                        
c) Teşhis tutanağı                                   
d) Olay tespit tutanağı                        
e) Teslim ve tesellüm tutanağı
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15-) Aşağıdakilerden hangisi 
tutanağın bölümlerinden 
değildir?

a) Başlık bölümü 
b) Giriş bölümü 
c) Gelişme bölümü          
d) İspat bölümü                  

e) İmza bölümü
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16.”Özel güvenlik personelinin müdahalesi 
sonucu karşılaştığı, el koyduğu olaylarda 
meydana gelen durumları yapılan işlemleri 
ve elde edilen bilgileri tespit edip yazılı hale 
getirerek hazırlamış olduğu tutanağa ………… 
denir “cümlesinde boşluk olan bölümde 
aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?

a)Arama tutanağı       

b)Yakalama tutanağı           

c)Olay tespit tutanağı    

d)İhbar tutanağı                 

e)Zaptetme tutanağı
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17- Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta 
belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden 
hangisidir?

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa 
yazılır.

b) Yakalama sebebi belirtilir

c) Elde edilen delillerden bahsedilir

d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa  
belirtilir

e) Hepsi
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18-) Kuruluş sınırları içerisinde görev sırasında ele 
geçen ve sahibi bilinmeyen herhangi bir eşya 
(çanta, cüzdan, cep telefonu vb).nın tespiti için 
tanzim edilen Tutanak aşağıdakilerden 
hangisidir?

a) Değer Tespit Tutanağı                   

b) Buluntu Eşya Tutanağı            

c) İfade Tutanağı                                

d) Müracaat Tutanağı                        

e) Teslim Tutanağı
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19- Görme, koklama, dokunma, 
duyma ve tatma duyu organlarıyla 
hafızamızda algılanan bilgilerin 
yazılı olarak kayıtlara 
geçirilmesine ne denir?

a) İfade alma
b) Tutanak                       
c) Özet çıkarma          
d) Not alma  
e) Rapor yazma
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20-) Eşkâl tanımında aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi diğerlerine 
göre daha öncedir?

a) Saç uzunluğu
b) Pantolon
c) Ayakkabı
d) Kişinin değiştirilemeyen fiziksel 

özellikler

e) Ayakkabı rengi
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21-)  Aşağıdakilerden hangisi eşkâl 
tarifinde belirtilecek özelliklerden 
değildir?

a)Yüz yapısı 
b) Görülebilir yara izleri               
c) Boyu
d) Psikolojik durumu
e) Cinsiyeti
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22-) Aşağıdakilerden hangisi eşya 
tarifinde dikkat edilecek 
hususlardan değildir?

a) Cins            
a) Şekil             
c) Ebat                 
d) Kalite               

e) Renk
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23-) Eşkal tarifi yapılırken aşağıdakilerden hangisi 
diğerlerine göre daha az önem arz eder?

a) Şahsın yaklaşık olarak boyu ve kilosu

b) Şahsın, varsa, vücudunun görülebilir yerindeki 
dövmesi

c) Şahsın konuşmasındaki yöresel şivesi

d) Şahsın üstündeki takı ve ziynet eşyaları

e) Şahsın, varsa, uzuv eksiklikleri
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24-) Suçta kullanıldığı için bir 
tabancaya el konulması 
tutanağında hangisi yer almaz?

a) Çapı
b) Ağırlığı
c) Markası                   
d) Seri numarası
e) Fişek sayısı
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25-)  Not alma nedir?

a) Düzgün defter tutmak
b) Not defterine yazılan yazı
c) Bir olay veya görevle ilgili ileride 

rapor veya tutanak tutmak için 
yazılan yazılardır

d) Hafızayı güçlendirmektir

e) Hiçbiri

135www.dirilisozelguvenlik.com



26-) Aşağıdakilerden hangisi not almada dikkat 
edilecek hususlardan değildir?

a) Not alırken sık sık kalem değiştirilir

b) Alınan notlarda silinti veya kazıntı yapılmaz

c) Alınan notlarda kişisel yorum ve düşüncülere yer 
verilmez

d) Alınan notlar detaylı ve tarafsız olmalıdır

e) Bütün notlar el yazısı ile yazılır
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27-) Aşağıdakilerden hangisi eşkal 
tarifinde belirtilecek özelliklerden 
değildir?

a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri        
d) Psikolojik durumu

e) Yürüyüşü
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28-) Aşağıdakilerden hangisi 
şüpheli eşkal tarifinde önemli 
bilgilerdendir?

a)Boy
b)Yaş         
c)Cinsiyet              
d)Kilo

e)Hepsi
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29-) Olay yerinden uzaklaşan şüpheli  bir şahsın 
eşkali ile ilgili hangi hususlara öncelikle dikkat 
edilmelidir?

a) Elbisesi

b) Ayakkabısı

c) Saç rengi

d) Boy,tahmini kilo,yüz şekli, vücudunda herhangi 
bir hasar olup olmadığı 

yaralı olup olmadığı

e) Hiçbiri
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30-) Aşağıdakilerden hangisi 
eşkâl tarifinde belirtilecek 
özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri  
d) Sac rengi                       

e) Eğitim durumu
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31-)İnsanlarda değişmeyen 
nitelikler aşağıdakilerden 
hangisidir?

a)Çok uzun veya kısa boy
b) Yaş
c) Saç Rengi           
d) Şişmanlık
e) Hiçbiri
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32-) Herhangi bir iş veya olay sonucu 
yapılanların, elde edilen bilgi, 
belge, duyum ve düşüncelerin 
belirli bir düzen dahilinde yazılı 
olarak bildirilmesine ne denir?

a)Tutanak tutma                     
b) Not alma
c) İfade alma             
d) Özet çıkarma                       
e) Rapor yazma
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33-) Aşağıdakilerden hangisi özel 
güvenlik görevlilerinin 
yapabileceği rapor çeşitlerinden 
değildir?

a)Sözlü rapor
b) Yazılı rapor                  
c) Kriminal rapor         
d) Görsel rapor                   
e) Elektronik rapor
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34-) Aşağıdakilerden hangisi bir 
rapor türü değildir?

a) Sözlü rapor
b) Yazılı rapor
c) Görsel rapor
d) Elektronik rapor              
e) Manyetik rapor
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35-) Görevlinin görevi esnasında gördüğü, bildiği  
ve meydana gelen herhangi bir durum ve olay 
hakkında üstlerini ve amirlerini bilgilendirmek  
üzere ortaya koyduğu belgeye    ..............    
denir?

a) Mektup

b) Dilekçe

c) Tutanak                   

d) Rapor

e)  Hiçbiri
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36-) Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın 
içerik kurallarından biri değildir?

a) Raporlar sade dilli ve okunaklı olmalıdır 

b) Devam eden bir durum varsa raporda belirtilmelidir 

c) Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen 
gösterilmelidir 

d) Raporda görülen bütün ayrıntılı bilgilere yer 
verilmelidir 

e) Raporda olaylar belirli bir mantık içerisinde yer ve 

zaman sıralaması gözetilerek yazılmalıdır
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37-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl 
tarifinde belirtilecek özelliklerden 
değildir?

a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri            
d) Saç rengi

e) Memleketi
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KONSER

TOPLANTI

CENAZE

HAVA 

MEYDANI

LİMAN

GAR

İSTASYON

DÜĞÜN

SAHNE 

GÖSTERİLERİ

V.B

SPOR

MÜSABAKASI

KİMLİK

SORMA

YETKİSİ

KARARLI – DİSİPLİNLİ OLNAZİK VE KİBAR OL
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NÜFUS 

CÜZDANI TAŞIMA

ZORUNDA

DEĞİL

GENEL 

KOLLUĞA

BİLDİRİM

SAHTE

KİMLİK

İSPAT 

EDEMEME

HALİ

İSPATA

YARDIMCI

OL

KİMLİĞİNİ

İSPAT

ZORUNDA

KİMLİK SORMA

YETKİSİ
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KİŞİ      ---------- ARAÇ
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ÖZEL MÜLKİYET

TESİS

FABRİKA

BİNA

ÖZEL

GÜVENLİK

GÖREVLİSİ

YETKİLİ

İLE 

GÖRÜŞME

KİMLİK KONTROLÜ

ZİYARET KARTI

ZİYARET DEFTER

ÇIKIŞGİRİŞ

- KİŞİNİN RIZASINA BAĞLIDIR.

- KİŞİ GİRMEK İSTERSE KİMLİĞİNİ GÖSTERİR.

- GÖSTERMEZ İSE (ÖZEL MÜLKİYET) ALINMAZ.

İŞVEREN İLE KİMLİK SORMA ESASLARI

ÖNCEDEN BERLİRLENMELİ
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ÖZGÜRLÜĞÜN GEÇİCİ KISITLANMASI

ÖNLEME YAKALAMASI

ÖZEL ÖNLEYİCİ-KORUYUCU

KİŞİNİN

SAĞLIĞI

BAKIMINDAN

MEVCUT BİR TEHLİKEDEN

KORUNMASI

AMACIYLA YAKALAMA

VÜCUDU

ÇOCUK, ALZİMER, SIZMIŞ KİŞİ,

İNTİHAR, AKIL HASTASI

ADLİ YAKALAMA

- SUÇ İŞLERKEN

- SUÇÜSTÜ HALİNDE     

KAÇMA

- KİMLİĞİNİN 

BELİRLENEMEMESİ

A.

GÖREV

ALANI

YAKALAMA

TUTUKLAMA

MAHKUMİYET

B.

HAKİM KARARI

C. SAVCISININ 

EMRİ

YAKALAMAC.

- AİLEYE TESLİM

- ACİL SAĞLIK 

KURULUŞU

- GENEL KOLLUĞA 

BİLGİ

-TUTANAKLA

TESLİM

D. GÖREV 

ALANI

OLAY YERİ
ENGEL

MEN/ZOR 

KULLANMA 

YAKALAMA   CMK 

168

SUÇÜSTÜ

HALİ

HERKES

CMK 90

ÖZEL 

YAKALAMA
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YAKALAMA

YETKİSİ

KAÇMASINI

KENDİSİNE

BAŞKASINA
ZARAR 

VERMESİNİ

ÖNLEMEK

AMACIYLA

+
KABA

ÜST 

ARAMASI

YAPILARAK

SİLAH V.B

ARINDIRILIR

KAÇAÇAKLARIN

A

+

KENDİSİNE 

+ 

BAŞKASINA

HAYAT VE

BEDEN 

BÜTÜNLÜĞÜ

TEHLİKE 

BELİRTİSİ
KELEPÇE 

TAK

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE KELEPÇE TAKILMAZ.

KEYFİ KELEPÇE TAKILMAZ.
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ÇOCUKLARIN

EYLEMLERİ

KİMLİKLERİ

GİZLİ TUTULUR

15 YAŞ

SAĞIR-DİLSİZ

12 YAŞ ÇOCUK

SUÇ NEDENİ

İLE

YAKALANAMAZ

KİMLİK TESPİTİ

SUÇ TESPİTİ

YAPILIR
GENEL KOLLUK

İLE

KOORDİNE KURULUR

SERBEST 

BIRAKILIR
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YAKALANAN

KİŞİ +
EL KONULAN-ZAPTEDİLEN

EMANETE

ALINAN EŞYA

EN KISA

SÜREDE
GENEL

KOLLUĞA

TUTANAKLA 

TESLİM EDİLİRMUHAFAZA

YAKALAMA

ESNASINDA

İZ 

DELİL

EMARE

YOKEDİLMESİN

İ

BOZULMASINI

ÖNLEYİCİ

TEDBİR
ALINIR
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SAKLANANIN-GİZLENENİN
ORTAYA ÇIKARILMASI

ÖNLEME ARAMASI
(SUÇ İŞLENMEDEN ÖNCE)

ADLİ ARAMA
(SUÇ İŞLENDİKTEN SONRA)

SUÇ İŞLEMESİNİ ÖNLEMEK

GÜVENLİK

KONTROLÜ

KARAR VE EMİRLE

ÖNLEME ARAMASI

KENDİSİ YETKİLİ
HAKİM KARARI

MÜLKİ AMİR 

EMRİ

SUÇ İŞLEDİKTEN SONRA 

SUÇLUYU-SUÇ DELİLİNİ 

BULMAK

KENDİ YETKİSİ KARAR VE EMİRLE

. HAKİM KARARI

. C.SAVCISI EMRİ

. KOLLUK AMİRİ  

EMRİ

. ŞARTLI
KANUNA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ BULGULAR

DELİL OLARAK KABUL EDİLMEZ

MAHKEMELERDE KULLANILMAZ.

(Anayasa Md 38/6 - Adil yargılanma hakkı )



1. MESLEK KURULUŞLARI – SENDİKA TOPLANTILARI

2. HALKIN TOPLU OLDUĞU YER

3. UMUMİ VE UMUMA AÇIK YER

4. ÖĞRENCİ YURTLARI

5. YERLEŞİM YERİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI

6. SPOR MÜSABAKALARI

7. DERNEKLERDE

8. TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI – SEYREDEN ARAÇLARDA

9. REKTÖR-DEKAN-YETKİLİNİN TALEBİ HALİNDE 
ÜNİVERSİTELERDE

10. MİTİNG VE YÜRÜYÜŞLERDE.
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GECİKMESİNDE

SAKINCA OLAN

HAL

MÜLKİ AMİR

GENEL KOLLUK

DENETİM

GÖZETİM

ÜST 

ARAMASI

(ELLE)

GENEL

KOLLUĞA

TESLİM

HAKİM

KARARI
YAKALANAN

KİŞİ

EŞYA
TUTANAK

KONUT-YERLEŞİM YERİ KAMUYA AÇIK OLMAYAN ÖZEL İŞ YERİNDE 

ÖNLEME ARAMASI YAPILMAZ.
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ADLİ ARAMA
(SUÇ İŞLENDİKTEN SONRA)

KENDİ YETKİSİ KARAR – EMİR İLE

1. SUÇÜSTÜ 

HALİ
ORANTILI

ARAMA

YAKALAMA

HERKESE

C.M.K

MAD: 168

2. YAKALAMA

TUTUKLAMA

MAHKUMİYET

ARAMA
YAKALAMA

3. OLAY YERİNİN

MUHAFAZASININ

ENGELLENMESİ

ÖZEL

YAKALAMA

MEN-ZOR KULLANMA
ARAMA

C.M.K

MAD: 90

4. KİŞİNİN VÜCUT VE

SAĞLIĞININ KORUNMASI

5. MEŞRU SAVUNMA

ZORUNLULUK HALİ

YAKALAMA
ARAMA

1. HAKİM KARARI ARAMA

2. GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN

HALDE C. SAVCISI EMRİ ARAMA

3. C. SAVCISINA ULAŞILAMADIĞINDA

GENEL KOLLUK AMİRİ

KONUT ,  İŞYERİ

KAMUYA AÇIK OLMAYAN

KAPALI ALANLARDA

ARAMA EMRİ VERMEYE

YETKİLİ DEĞİLDİR.

GENEL KOLLUK AMİRİ YAZILI EMRİYLE

YAKALAMA
ARAMA
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1- Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can 
ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin 
ortadan kaldırılması için, denetim altına 
alınması gereken veya suç işlediği yönünde 
hakkında kuvvetli iz, emare veya delil 
bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici 
olarak kısıtlanmasına ne denir?

a) Zapt etme

b) Nezarete alma                  

c) Yakalama

d) Gözetim altına alma             

e) El koyma
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2-) Bir mal üzerindeki zilyede ait 
tasarruf yetkisinin kamu gücü 
kullanılarak kaldırılmasına ne 
denir?

a) Önleme yakalaması
b) Adli arama                   
c) Adli zaptetme
d) El koyma

e) Mülkiyet hakkını ihlal
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3-) Aşağıdakilerden hangisi adli 
aramanın amaçlarından değildir?

a)Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek                    
d) Suç failini yakalamak

e) Suça ait delilleri toplamak
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4-) Aşağıdakilerden hangisi zor 
kullanmanın unsurlarından 
değildir?

a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son 
verilmelidir  

b) Zor kullanma yasal olmalıdır

c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile 
orantılı olmalıdır

d) Zor Kullanmanın derecesi amaçla orantılı 
olmalıdır   

e) Zor kullanma zorunlu olmalıdır

192www.dirilisozelguvenlik.com



5-) Zor kullanma unsurları 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zorunluluk-Denge-Kanunilik
b) Zorunluluk-Geçerlilik-Kanunilik
c) Verimlilik-Denge-Kanunilik
d) Direnme-Denge-Geçerlilik

e) Haklılık-Zorunluluk-Denge
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6-) Adli arama kararı verme 
yetkisi kime aittir?

a) Kolluk amirlerine
b) Vali ve Kaymakamlara                     
c) Belediye Başkanlarına                   
d) Hakimlere

e) Kişinin kendisine
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7-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 
görevlisinin adli aramasına girer?

a) Kişilerin üstlerini arama

b) Alışveriş merkezlerine girenleri arama

c) Boş ve harabe yerleri kontrol etme

d) Suç işlendikten sonra şüpheliyi arama

e) Hepsi
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8-) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel 
hükümlere bağlı kişilerden değildir?

a) Cumhurbaşkanı, Milletvekilleri

b) Hâkim ve Savcılar, Avukatlar, Noterler

c) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar                  

d) Hamile kadınlar

e) Hiçbirisi
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9-) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel 
hükümlere bağlı kişilerden değildir?

a) Cumhurbaşkanı, Milletvekilleri,

b) Hâkim ve Savcılar, Avukatlar, Noterler,

c) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar,                 

d) Sakatlar ve yaşlılar,

e) Hiçbirisi
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10) Aşağıdakilerden hangisi 
kelepçeleme usullerinden değildir?

a) Diz üstü kelepçeleme
b) Bir engele dayanarak kelepçeleme
c) Ayakta kelepçeleme                      
d) Sırt üstü yatırarak kelepçeleme

e) Yüz üstü yatırarak kelepçeleme
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11.Aşağıdakilerden hangisi uygulama 
türüne göre kelepçe çeşitlerinden 
değildir?

a) Anahtar kelepçe
b) Parmak kelepçe                
c) Zincir kelepçe
d) Masonet kelepçe              

e) Plastik kelepçe
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12.Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada gerekli 
şartlardandır?

a)Zor kullanmayla olay arasında bir denge 
olmalıdır      

b)Kanuna uygun olmalıdır

c)Son çare olmalıdır

d)Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır                  

e)Hepsi
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13.Aşağıdakilerden hangisi araması 
özel hükme bağlı kişilerden 
değildir?

a)Cumhurbaşkanı
b)Milletvekilleri                    
c)Avukatlar              
d)Hakim ve Savcılar              
e)Diplomatik dokunulmazlığı 

bulunanlar
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3-) Aşağıdakilerden hangisi talebine 
bakılmaksızın koruma altına alınacak 
şahıslardan değildir?

a) Cumhurbaşkanı 

b) Milletvekili 

c) İçişleri Bakanı Müsteşarı 

d) Milli Eğitim Bakanı

e) Hiçbiri
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100-) Aşağıdakilerden hangisi aranması özel 
hükme bağlı kişilerden değildir? 

a) Ülkemizi başarı ile temsil eden sanatçılar 

b) Diploması dokunulmazlığı bulunanlar 

c) Hâkim ve savcılar 

d) Avukatlar 

e) Noterler



14.Zapta (adli el koymaya) kara 
verme yetkisi kime aittir?

a)Hakim
b)Özel güvenlik amiri              
c)Avukat
d)Polis

e)Jandarma
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15) Aşağıdakilerden hangisi yakalama 
nedenlerinden değildir?

a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır.

b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır.

c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır.

d) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır.

e) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır.
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16-) Kişinin özgürlüğünün kolluk 
tarafından hakim kararı olmadan 
geçici olarak sınırlandırılmasına 
ne denir?

a) Arama                              
b) Hüküm giydirme                 
c)  İfade alma            
d) Yakalama                         

e) Tutuklama
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17.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 
görevlisinin görev alanına girmekten 
vazgeçen ve önleme aramasına maruz 
kalmak istemeyen  kişiye karşı yaptığı 
uygulamadır?

a)Önleme aramasıdır

b)Güvenlik aramasıdır

c)Kişi hak ve özgürlüklerine aykırılıktır

d)Şüpheli hareketlerinden dolayı adli aramadır                              

e)Hiçbiri
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18.Aşağıdakilerden hangisi CMUK‘un 127. 
maddesine göre adli yakalamanın ön 
koşullarındandır?

a)İşlenmiş veya işlenmekte olan bir suç 
bulunmalıdır

b)Failin kaçma ihtimali bulunmalıdır

c)Suçtan zarar gören veya tanık olan şahısların 
yakalama yetkisi bulunmaktadır

d)Failin kimliğini tespit hemen mümkün 
olmamalıdır

e)Hepsi
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19-)  Arama en çok hangi özgürlüğü 
kısıtlar?

a)  Kişinin dokunulmazlığı
b)  Kişi hürriyeti ve güvenliği             
c)  Hak arama hürriyeti
d)  Konut hakkı                                  

e)  Özel hayatın gizliliği
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20-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini 
özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I- Tutuklama

II- Kimlik Tespiti

III- Konut Araması

IV- Yakalama

V- Üst ve Eşya Araması

VI- Kimlik Sorma

a)    I, III, V, VI b) I, II, III

c) II, IV, VI

d)     IV, V, VI e) I, II, VI
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21-) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın 
şartlarından değildir?

a) Zor kullanma sonunda suçlunun ifadesi 
alınmalıdır 

b) Zor kullanmanın yasal bir dayanağı 
bulunmalıdır

c) Zor kullanma saldırının giderilmesi veya 
tehlikenin kaldırılmasına yetecek derecede 
olmalıdır

d) Zor kullanma zorunlu olmalıdır

e) Amacına ulaşıldığında zor kullanmaya son 

verilmelidir
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22-) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel 
güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

a) Kişiye suçu işlerken rastlanılması

b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma 
olasılığının bulunması

c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara 
karşı suç işlenmesi

d) Kendisini bedenen ve aklen idare edemeyen aciz 
kişilere karşı suç işlenmesi

e) Hepsi

212www.dirilisozelguvenlik.com



23-) Araç aramalarında hangi 
hususlar yanlıştır?

a) Emniyeti sağlayan personel aramaya iştirak eder             

b) Aracın ön ve arka plakaları kontrol edilir

c) Önce şahısların sonra aracın araması yapılır                    

d) Kontrol görevlileri aramayı gerçekleştirir

e) Yönlendirici personel aramaya katılmaz
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24-) Aşağıdakilerden hangisi üst 
aramalarında dikkat edilmesi 
gereken hususlardandır?

a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya 
verilmelidir      

b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli

c) En az 2 kişi ile yapılmalı                                                

d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı 
olunmalı

e) Hepsi
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25-) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun da 
özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve 
zapt etme yetkisi ne olarak tanımlanmıştır?

a) Emanete alma

b) Zapt etme

c) Adli alma          

d) Gözetim altına alma              

e)  Zorla alma
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26-) Terk edilmiş bir şeyin özel 
güvenlik görevlisi tarafından 
bulunduğu yerden alınarak emin 
bir yerde tutulmasına ne ad 
verilir?

a) Emanete alma                           
b) Zapt etme
c) Müsadere        
d) Muhafaza altına alma                

e) Hepsi
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27-)  Suçta kullanılan veya 
kullanılmak üzere hazırlanmış 
eşyanın sahibinin rızası veya rızası 
olmaksızın muhafaza altına 
alınmasına ne denir?

a)  Şahıs araması
b)  Zor kullanma
c)  Yakalama       
d)  Zaptetme                            
e)  Üst araması
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28-) Soruşturması ve kovuşturması şikâyete 
bağlı olmakla birlikte, çocuklara karsı 
islenen suçüstü hallerinde özel güvenlik 
görevlileri ne yapmalıdır?

a) Mağdur şikayetçi değilse şüpheliyi 
salıvermeli

b) Mağdur şikayetçi ise şüpheliyi yakalamalı

c) Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı

d) Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli

e) Hiçbiri
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29-) Aşağıdakilerden hangisi Ö.G.G’nin üst 
araması yaparken dikkat edeceği 
hususlardan değildir?

a) Aydınlatması yetersiz yerlerde arama 
yapılmamalıdır.

b) Üst araması yapılırken insan onuru ile 
bağdaşmayacak davranışlarda 
bulunmamalıdır.

c) Arama yapan personel diğer görevli 
tarafından korunmalıdır.

d) Aramanın ne amaçla yapıldığı aramaya 
başlamadan önce belirtilmelidir.

e) Aramada bayan erkek ayrımı yapılmadan 

aranmalıdır.
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30-) Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın 
unsurlarıdır?

I.     Sebepsiz olma 

II.   Dengeli olma 

III. Zorunlu olma 

IV.  Yasaya uygun olma 

V. Kuvvetli olma 

a) Yalnız IV       b) I-II-III      c) II-III-IV       

d) III-IV-V         e) Hepsi
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31-) Direnme ve saldırının mahiyetine ve 
derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde 
kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, 
maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde 
silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade 
eder?

a) El koyma                         

b) Zor kullanma                            

c) Yakalama    

d) Arama                                

e) Hiçbiri
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32-) Hangi durumda işlenen fiilden dolayı faile 
ceza verilir?

a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde 

b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını 
kurtarmak zorunluluğu ile 

c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan 
vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile 

d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan 
haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde 
defetme halinde 

e) Hiçbiri
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33-) Özel Güvenlik görevlisinin üst aramasını 
kimin denetiminde yapacağı ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir?

a) Özel kolluğun denetiminde 

b) Jandarmanın denetiminde 

c) Genel kolluğun denetiminde 

d) Polisin denetiminde 

e) Güvenlik amirinin denetiminde

223www.dirilisozelguvenlik.com



34-) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel 
güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir? 

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması 

b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma 
olasılığının bulunması 

c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara 
karşı suç işlenmesi 

d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere 
karşı suç işlenmesi 

e) Hepsi
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35-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik 
görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında 
bulunan konuta girebilir? 

a) Karı koca tartışmasında 

b) Kaçan bir şüphelinin takibinde 

c) Kaçan bir tutuklunun takibinde, 

d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için 

e) Deprem nedeniyle hasar gören konut 
içindekileri kurtarmak için
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36-) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik 
görevlilerinin yetkilerinden değildir?

a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek 
isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, 
üstlerini detektörle aramak

b) Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan 
sonra genel kolluğa teslim etmek

c) Suça el koymak

d) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete 
almak

e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından 
mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla 
yakalama
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37-) Stadyum girişinde arama yapan ÖGG hangi 
görevini yerine getirmiştir?

a)  Adli görev                       

b) İdari görev                       

c)  Siyasi görev        

d) Önleyici görev                

e)  Şahsi görev
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38- Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen 
hangi yerlerde önleme araması görevini yerine  
getirir?

a) Kamuya açık alanlarda          

b) Meskenlerde ve müştemilatlarda        

c) Otolarda ve toplu taşıma araçlarında

d) Toplantı, konser ve spor müsabakalarında         

e) Hiçbiri
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39-) Aşağıdaki aramalardan hangisi adli arama 
değildir?

a) Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut 
yataklık etmek makul şüphesi altında 
bulunan kimsenin aranması

b) Hükümlünün yakalanması için yapılan 
arama

c) Suçun iz, eser, emare veya delillerin elde 
edilmesi için bir kimsenin aranması

d) Suçüstü halinde yakalanan kişinin aranması

e) Görev alanında can ve mal güvenliğinin 
sağlanması için yapılan arama
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40-) Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenlik 
görevlilerinin adli görevlerinden değildir?

a) Faili yakalama

b)Yakalanan kişiyi evraklarıyla birlikte adliyeye 
sevk etmek

c)  Suç aletine el koymak

d) Olay yerini korumak 

e) Olayla ilgili tutanak tutmak



www.gokayegitim.com 231www.dirilisozelguvenlik.com 231

41-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik görevlisi görev alanında 
önleme araması yapabilir.

b) Özel güvenlik görevlisi görev alanında 
dedektörle önleme araması yapabilir.

c) Kamuya açık alanlarda üst araması adli ve 
önleme aramaları yönetmeliğine göre 
yapılır.

d) Arama, kişinin farklı cinsiyetindeki görevli 
tarafından da yapılabilir.

e) Özel güvenlik görevlileri kamuya açık 
alanlarda üst aramasını genel kolluğun 
gözetimi ve denetiminde yaparlar.
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42- Özel güvenlik görevlileri önleyici aramayı 
hangi amaçla yaparlar?

a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması                

b) Kamu düzeninin sağlanması 

c) Taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her 
türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit 
edilmesi

d) Suç işlenmesinin önlenmesi                              

e) Hepsi
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43-) Önleme aramalarında elde edilen suç 
unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

a) El konularak tutanakla kişi ve malzeme kolluk 
kuvvetlerine teslim edilir

b) Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine 
teslim edilir

c) Elde edilen malzeme adli makamlara teslim 
edilir

d) Hiçbir şey yapılamaz

e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır
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44-) Özel güvenlik görevlisine “kimlik sorma 
yetkisi”  veren yasal dayanak hangisidir?

a) Kimlik Bildirme Kanunu          

b) Borçlar Kanunu

c) Türk Ceza Kanunu                   

d) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun                 

e) Hepsi
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45-) ÖGG’si suç şüphesi gerekçesiyle 
aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a) Otolarda arama 

b) Üst arama         

c) Ev ve İşyerinde arama

d) Eşyalarda arama              

e) Valiz-Bavul vb. eşyaları arama
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46-)  Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki 
hallerden hangisinde kimlik sorma yetkisi 
yoktur?

a) Genel kolluğun olaya el koyup ilgili kişiyi teslim 
aldığında

b) Konser ve tiyatro girişlerinde 

c) Spor karşılaşmalarının girişlerinde

d) Liman, otogar v.b. yerlere girişlerde

e) Görev mahallinde suç işleyen kişiyi yakaladığı 
anda
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47. Suçüstü halindeki kapkaç faili ile ilgili Olarak, 
özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden 
hangisini yapamaz?

a) Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim 
eder

b) Faili yakalar

c) Direnen faili etkisiz hale getirir                 

d) Failin üstünü ve eşyasını yakalama nedeniyle 
orantılı olarak arar

e) Kapkaç sonucu mağdurdan alınan cep 
telefonuna el koyar
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48-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 
görevlisinin görev yetki ve 
sorumluluklarından değildir?

a) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim 
etmek                

b) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el 
koymak

c) Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delili 
incelemek

d) Görev alanına gelen kişilerin eşyalarını X-ray 
cihazından geçirmek

e) Görev alanında ve görevi sırasında önleme 
araması yapmak
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49-) Özel güvenlik görevlileri görev alanları 
içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne 
yapamazlar?

a) Suça el koyarlar

b) Suçun devamını engellerler            

c) Sanığı tespit eder ve yakalar

d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza ederler                                  

e) Kimlik Tespiti yaparlar
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50-) Özel Güvenlik Görevlileri silahlarını ne zaman 
görev alanı dışına çıkartabilirler?

a) İşlenmiş olan bir suçun sanığını takip 
durumunda şüphe edilen kişinin takibi 
sırasında

b) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir 
alınması durumunda

c) Para ve değerli eşya naklinde

d) Kişi Koruma ve cenaze gibi güzergâh ifade eden 
durumlarda

e) Hepsi
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51) Zapt etme-el koyma tutanağında el konulan eşyanın 

…………………………. gibi benzerlerinden ayırmaya 

yeterli nitelikleri ………………., el konulan eşya 

…………………. şekilde muhafaza edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi 

seçenek doğru olarak tamamlar?

a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir –

bozulmayacak, değiştirilmeyecek

b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez –

bozulmayacak, değiştirilmeyecek

c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulacak, 

değiştirilecek

d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulacak, 

değiştirilecek

e) Marka, model – belirtilir – korunacak
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52-) Özel güvenlik; kamu güvenliğini ……………….. 
olmak üzere, hak ve hürriyetlerin güvenliğini 
sağlamak amacıyla, 5188 sayılı kanundaki 
koşullara uygun olarak alınan güvenlik 
tedbirleridir. Cümlesinde boş bırakılan yere 
gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.

a) Tanıyan mahiyette

b) Yerine getirir mahiyette

c) Sürdürür mahiyette

d) Tamamlayıcı mahiyette

e) Sağlar mahiyette
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7-) Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel  
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında 
………….............… ve…………...........  hizmetlerini 
yerine getirmek amacıyla  istihdam edilen 
kişilerdir. Cümlesinde boş bırakılan yere 
gelecek uygun ifadeyi  işaretleyiniz.

a) Genel koruma ve güvenlik           

b) Özel koruma ve sağlık        

c) Özel koruma ve eğilim    

d) Genel koruma ve özel koruma      

e) Özel koruma ve güvenlik
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8-) Özel güvenlik, yaşam hakkı, mülkiyet ve 
zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek  
ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi 
göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

a) İdari

b) Adli

e) Önleyici      

d) Siyasi

e) Trafik
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22-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 
görevlilerinin yakalama yapabileceği 
durumlardan değildir?

a) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya 
mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama,

b) Suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması,

c) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması 
olasılığının bulunması halinde yakalama,

d) Hakkında yakalama emri bulunan bir kişinin görev 
mahalli dışında yakalanması.

e) Kişinin vücudu veya  sağlığı bakımından mevcut bir 
tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
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23-)Aşağıdaki ifadelerden hangisi zor kullanma 
konusunda doğru bir tanımlamadır?

a) Zor kullanma yetkisi, bütün kamu görevlileri tarafından 
kullanılabilen bir yetkidir.

b) Özel güvenlik personeli, görev alanı dışında da zor 
kullanabilir.

c) Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak 
amacıyla kullanılacak araç ve gereç ile zorun derecesini 
kuvveti kullanan görevli kendisi takdir ve tayin eder.

d) Kolluk görevlisi, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı 
karşısında zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalarak 
saldırıda bulunabilir.

e) Zor kullanmada, direnişi etkisiz hale getirmek koşuluyla 
“ölçülülük” şartı aranmaz.
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24-)Zor kullanmaya ilişkin aşağıdakilerden 
hangisi yanlış bir ifadedir?

a) Silah kullanma da bir zor kullanmadır.

b) Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.

c) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor 
kullanılmalıdır.

d) Sadece meşru savunma kapsamında zor 
kullanılabilir. 

e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli 
olarak artan nispette zor kullanılmalıdır. 
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26-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri 
tarafından uygulanabilecek bir 

tedbir değildir?

a) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarına ilişkin 
sorgulama yapma.

b) Görevli olduğu terminale veya istasyona gelenlere kimlik 
sorma,

c) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eşyalarını X-ray 
cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

d) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden 
veya delil olabilecek eşyayı emanete alma,

e) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerini 
koruma önlemlerini alma.
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27-)Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgili doğru bir 
tanımlama değildir?

a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak  üzere ikiye ayrılır.

b) Aramalar, yapıldığı yer itibariyle de isimlendirilebilir.

c) Kişilerin üstlerini ve eşyalarını teknik araçlarla kontrol etme 
ve kimlik sorma da bir arama işlemidir.

d) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden 
gerçekleştirilen bir tedbirdir.

e) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespit edilmesi veya 
aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir
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39-)Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine 
ilişkin doğru bir tanımlamadır?

a) Nokta görevi, belirli bir görev alanında devriye 
gezmek suretiyle yerine getirilir.

b) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama 
yapmaya da yetkilidir.

c) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde 
duraklamak suretiyle yürütülebilir.

d) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki 
personele görevi devretmeden görev yerinden 
ayrılamaz.

e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme 
yapılabilir.
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27-)Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgili doğru bir 
tanımlama değildir?

a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak  üzere ikiye ayrılır.

b) Aramalar, yapıldığı yer itibariyle de isimlendirilebilir.

c) Kişilerin üstlerini ve eşyalarını teknik araçlarla kontrol etme 
ve kimlik sorma da bir arama işlemidir.

d) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden 
gerçekleştirilen bir tedbirdir.

e) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespit edilmesi veya 
aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir
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5-)I.Bir kanaldaki konuşmaları birden fazla kişi farklı 
telsizlerden aynı anda dinleyebilir

II.Aynı kanal ve gruba bağlı farklı telsizlerden aynı 
anda birden fazla çağrı (konuşma) yapılabilir 

III.Telsizin bas-konuş mandalına basılarak kanala 
girilip konuşma yapılır 

Telsiz sistemleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden 
hangisi veya hangileri doğrudur?

a)  Yalnız I

b) Yalnız II 

c)  Yalnız III 

d)  I ve II 

e)  I ve III 
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22-)Özel güvenlik tarafından oluşturulan ve ilgili 
mevzuata uygun olarak hizmet yürütülen bir kontrol 
noktasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Kontrol, bulunulan yerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 
yapılan bir işlemdir. 

b)Kontrol yapılan yerde öncelikle görevli özel güvenlik 
personelinin güvenliği için gerekli önlemler alınır. 

c)Kişilerin üst ve eşya kontrolü ve araması, teknik araçlar ve 
dedektörler kullanılmak suretiyle yerine getirilir. 

d)Kontrol noktasına gelen kişilere ön bilgi verilerek, izlemeleri 
gereken yol ve yöntem hakkında bilgilendirilmeleri sağlanır. 

e)Kontrol noktasında eşya ve teknik araçlardan geçmek 
istemeyenlerin durdurularak el ile üst ve eşya araması 
yapılır. 



www.gokayegitim.com 254www.dirilisozelguvenlik.com 254

 27-) I. Nokta görevi yapan personele, görev mahallinden 
uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez. 

 II. Nokta görevi ifa eden personel, görev yaptığı yerin çevresinde 
meydana gelen hadiseleri takip etmek, suç unsurlarını belirlediğinde 
yetkili kolluğa bildirmekle yükümlüdür 

 III. Nokta, görevi süresince oturabilir ve gelenleri nokta kulübesi veya 
odası içerisine alabilir. 

 IV. Nokta personeli, görev yerini terk etmez, terk etmesi gerektiğinde 
amirini bilgilendirmek suretiyle gerekli iş ve işlemleri yürütür. 

 V. Nokta hizmeti, hiçbir şekilde görev mekanının (kulübe veya odanın) 
dışına çıkılmaksızın yerine getirilir. 

 Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri 
yanlıştır?

 a) I ve II 

 b) III ve V 

 c) II ve IV 

 d) I, II ve III

 e) I ve III 
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30-)Aşağıdakilerden hangisi önleme araması 
yapılabilecek yerlerden değildir? 

a)Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde. 

b)Umumî veya umuma açık yerlerde. 

c)Her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda. 

d)Polisin güvenliğini sağladığı bine ve tesislerin girişinde. 

e)Konut, yerleşim yeri, kamuya açık olmayan işyerlerinde. 
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 KALABALIK

 MAĞDUR YAKINLARI

 SUÇLU VE YAKINLARI

 BASIN MENSUPLARI

 TECRÜBESİZ POLİS VE ÇALIŞANLAR

 HAVA KOŞULLARI
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1- Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak 
yaptığı arama sonucu ele geçen delil ne 
olacaktır?

a) Delil incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna 
gönderilecektir

b) Delil suç unsuru değilse özel güvenlik görevlisi 
tarafından atılmalıdır

c) Delil olma özelliğini yitirecektir

d) Delil nasıl ele geçerse geçsin önemini 
yitirmeyecektir

e) Hiçbiri
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2-) Potansiyel suç delillerinin en 
yoğun olabileceği yer neresidir?

a) Olayın meydana geldiği yer      

b) Olay yerinin yakın çevresi

c) Olay yerinin geniş çevresi         

d) Kan damlalarının en yoğun 
olduğu yer

e) Hepsi

268www.dirilisozelguvenlik.com



3-) Olay yerinin incelemesini ve 
araştırmasını yapmak, delilleri 
tespit etmek, toplamak ve ilgili 
yerlere göndermek aşağıdakilerden 
hangisinin görevidir?

a) Soruşturma ekibi

b) Olay yeri inceleme ekibi             

c) İlk ekip 

d) Asayiş ekibi

e) Bölge karakolu
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4-) Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve 
hareketlerin belirli bir zaman ve  mekanda 
gerçekleşmesine .....................denir.

a) Olay yeri

b) Olay

c) Olay yerinin yakın çevresi       

d) Olay yerinin uzak çevresi           

e) Hiçbiri
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5-) Bir olayda neler delil olabilir?
a) Suç sanıklarının veya mağdurun bedeninden 

düşebilen veya akabilen madde ve parçalar

b) Suç sanıklarının veya mağdurun üzerinden 
düşebilen parçalar

c) Suç sanıklarına ait veya suçu işlemeye elverişli 
vasıtalar

d) Suç sanıklarının veya mağdurun ve ilgililerin 
mekan itibariyle bıraktıkları izler

e) Hepsi
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6- Aşağıdakilerden hangisi “olay”ın 
özelliklerinden biri değildir?

a) Dinamiktir, hareketlidir

b) Hayatın akışını etkileyen ve değiştiren bir 
durum                               

c) Oluşan ve olağan dışı bir durum                   

d) Kanunlarda suç olarak belirtilen fiil ve 
hareketlerdir        

e) Olağan bir durum
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7-) Aşağıdakilerden hangisi 
temastan doğan izlerdendir?

a) Tornavida izi

b) Kan lekesi                            

c) Parmak izi

d) Boya lekesi                    

e) Çekiç izi
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8-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde 
sorumluluğu bulunan kişilerden değildir?

a) İlk ekip

b) C.Savcısı                 

c) Gazeteciler

d) Olay yeri inceleme ekibi          

e) Adli tabip
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9-) Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?

a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar

b) C.savcısı gelene kadar

c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar                                      

d) Soruşturma bitene kadar

e) Korunması gerekmez
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10-) Hangisi delilin faydalarından değildir?

a) İşlenmiş bir suçu ispat edebilir.        

b) Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyar. 

c) Soruşturmayı zorlaştırır                   

d) Fail, mağdur, maktul ve suça katılan kişilerin 
kimliğini belirler.

e) Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir.
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11- ”Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. 
denir” cümlesindeki boş bölüme 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İz

b) Delil             

c) Papil              

d) Traje

e) Delta

277www.dirilisozelguvenlik.com



12) Öldürme, soygun ya da yaralama gibi 
olaylardan, olay yerinde bulunan cam 
parçalarının üzerinde faile ait hangi deliller 
bulanabilir?

a) Parmak izi                         

b) Kan                            

c) Tükürük          

d) Saç                                    

e) Hepsi
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13) Olay yeri inceleme ekibinin görevleri ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)  Delilleri tespit etmek                     

b)  Delilleri belgelemek

c)  Transferi sağlamak                        

d)  Delilleri ambalajlamak

e)  Bilimsel yöntemlerde araştırma ve inceleme 

yapmamak
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14-) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan 
uzak tutulması gereken maddi delil 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a)  Kâğıt para 

b) Kan

c) Disket       

d) Boş kovan        

e)  Kıl
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15- Potansiyel suç delillerinin en 
yoğun olabileceği yer neresidir?

a) Olayın meydana geldiği yer.

b) Olay yerinin yakın çevresi 

c) Olay yerinin geniş çevresi   

d) Kan damlalarının en yoğun olduğu yer

e) Şüphelinin ifadesine göre tespit edilir
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16-) Aşağıdakilerden hangisi 
delillerin özelliklerinden 
değildir?

a)Kanuna aykırı olmak

b)  Mantıklı ve geçerli olmak         

c)   Olayı tescil edici olmak                 

d)  Hayal ürünü olmamak

e)  Olay içinde yer almak
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17-) Bir hukuki ihtilafı çözmeye veya suç fiilini 
ispata yarayan, elde ediliş şekli hukuk 
tarafından yasaklanmamış şeye …………………. 
denir.

a) Bulgu 

b) Olay yeri

c) Delil        

d) Olay

e) İlk ekip
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18- Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-
mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde 
edilen her türlü materyale ne denir. ?

a) Parmak izi     

b) İpucu

c) Bulgu        

d) Fiziksel delil        

e) Hepsi
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19- Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları 
ile ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi 
aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a) Olay

b) Olay yeri

c) Delil

d) Bulgu

e) Hepsi
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20-) Noktalı yerlere uygun olanı yazınız.

Her delil bir  …………..  olabildiği halde her  ………….  
bir ……………… değildir.

a) Bulgu – Bulgu – Delil

b) Delil - Bulgu – Bulgu

c) Bulgu – Bulgu - Bulgu 

d) Delil – Delil – Delil

e) Delil – Delil –Bulgu
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21-) Bulgu ve delil kavramları ile ilgili doğru olan ifade 
hangisidir?

a) Her bulgu bir delildir ama her delil bir bulgu 
değildir

b) Her delil bir bulgudur ama her bulgu bir delil 
değildir

c) Her delil bazen bir bulgudur bazen bir bulgu 
değildir

d) Her bulgu bazen bir delildir bazen bir delil 
değildir

e) Hiçbiri doğru değildir
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22-) Bulgu ve delil ayrımı ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir? 

a) Her delil bir bulgudur ancak her bulgu bir delil 
değildir 

b) Olay yerinde elde edilen her bulgu bir delildir 

c) Bulgu, işlenmemiş delil demektir 

d) Bir bulgunun delil niteliği kazanması mahkeme 
heyetinin takdirindedir 

e) Hiçbiri
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23-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri inceleme 
ekibinin görevlerinden değildir?

a) Koruma tedbirlerinin yeterli olup olmadığını 
kontrol etmek 

b) Olay yerinde bulunan tanıkların ifadelerini 
almak 

c) Olay yerinin orijinal halini korumak

d) Olay yerinde delilleri tespit etmek

e) Olay yerindeki delilleri toplamak
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24-) Aşağıdakilerden hangisi izlerden olup delil 
sınıflandırmasına girmez?

a) Parmak izleri

b) Ayak izleri               

c) Oto lastik izleri             

d) Diş izi

e) Yara izi
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25-) Aşağıdakilerden hangisi 
delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar

b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar

c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk 
derecelerinin tespitine yarar

d) Sanığın suçsuzluğunu ispat edebilir

e) Hepsi
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26) Olay yeri inceleme ekibi için 
aşağıdakilerden hangisi yanlış
verilmiştir?

a) Uzmanlık gerektirmez

b) Bilimsel yöntem ve usullerle çalışır

c) Uzman ekiptir

d) Teknik donanıma sahiptir

e) Alanında özel eğitim almıştır
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27-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç 
delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden 
değildir?

a) Hava şartları                                        

b) Meraklı kalabalık 

c) Şüpheli ve iş birlikçileri                      

d) Olay yeri inceleme uzmanları  

e)  Mağdur ya da maktulün yakınları

293www.dirilisozelguvenlik.com



28-) Olay yerinin incelenmesini ve araştırmasını 
yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve 
ilgili yerlere göndermek aşağıdaki ekiplerden 
hangisinin görevidir?

a.) Asayiş ekibi

b) Karakol ekibi

c) Özel güvenlik ekibi                         

d) Olay yeri inceleme ekibi

e) Çevik kuvvet ekibi

294www.dirilisozelguvenlik.com



29-) Olay yeri tespiti aşağıdakilerden 
hangisi ile yapılmaz?

a) Kroki ve plan ile

b) Tutanak ile         

c) Sanık beyanı ile    

d) Fotoğraf ve kamera ile          

e) Hiçbiri
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30.Aşağıdakilerden hangisi olay yeride tespit 
edilen delilin faydalarındandır?

a)Görgü tanıklarının beyanlarından daha 
güvenilirdir

b)Suçun işleniş tarzının ispatına yarar

c)Diğer benzeri olaylarla ilişkilerini tespit eder

d)Sanığın suçsuzluğunu ispat eder

e)Hepsi
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31-) Aşağıdakilerden hangisi 
delillerin özelliklerinden değildir?

a) Kanuna aykırı olmak        

b)  Mantıklı ve geçerli olmak

c) Olayı tescil edici olmak

d)  Hayal ürünü olmamak

e)  Olay içinde yer almak
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32) Olay yerinde delil ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

a) Olay yerinden alınan deliller genellikle ıslak 
zeminde olur.

b) Meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve suç 
sanıklarının tespitine yarayan her türlü ispat 
vasıtalarına olay denir.

c) Kanunun cezalandırdığı fiile delil denir.
d) Deliller olayı temsil edici ve mantıklı olmalıdır.
e) Olay yerinden alınan kıl hiçbir zaman delil 

olamaz
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33-) Olay yeri incelemenin en önemli amacı;…………-
…………-………… arasındaki üçgeni (ilişkiyi) 
kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.

a) Polis-Hakim-Savcı                                    

b) Sanık-Polis-Olay yeri           

c) Olay-Fail-Mağdur                                       

d) Mağdur-Olay yeri-Fail                 

e) Mağdur-Olay yeri-Maktul
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34-) Delillerin faydaları 
asagıdakilerden hangisidir?

a) İslenmis bir suçu ispat eder

b) Olay yeri-fail-magdur iliskisini ortaya koyar

c) Sanıgın suçsuzlugunu ispat eder

d) Suçun islenis seklinin tespitine yarar

e) Hepsi

300www.dirilisozelguvenlik.com



35-) Meydana gelen bir suçun aydınlatılmasına ve suç 
sanıklarının tespitine yarayan her türlü ispat 
vasıtalarına ................. denir. 

Cümlesinde nokta yerine asagıdakilerden hangisi  gelmelidir?

a) Bulgu             

b) Delil           

c) Kayıp           

d) Sanık          

e) Süpheli
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36-) “Hukuka aykırı arama...................ve ele 
geçirilenler...................” Cümlesin-

deki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?

a) Geçerlidir - delil olur

b) Tekrarlanır – hayır kurumuna verilir

c) Suçtur – muhakemede kullanılamaz

d) Hakim onayına sunulur – delil olur

e) Adli aramadır – delildir

302www.dirilisozelguvenlik.com



37-) Olay yeri incelemesinde hangisi 
yanlıştır?

a) Cesede ait kimlik bilgileri ögrenilir

b) Olay yerinde iz ve deliller belirlenir

c) Suçun aydınlatılması için acele tedbirler alınır

d) Ceset hemen olay yerinden kaldırılır

e) C.Savcısının olay yerine gelmesi beklenir
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OLAY YERİ

MAĞDURFAİL
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 Kimyasal Deliller ; Olay yerinde mağdur , maktul , fail 
üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal özellik 
taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm 
deliller;
Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, 
barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer 
kimyevi maddeler.edilmiş veya bulunan eşyaları  el 
koyabilir.
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1-Değişmez değiştirilemez 2-Benzemez benzetilemez

****3-Tasnif edilebilir.****



1- “Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve 
fiziksel delileri koruma” görevi aşağıdakilerden 
hangisine aittir?

a) Soruşturma ekibi

b) Olay yeri inceleme ekibi         

c) Olay yeri soruşturma sorumlusu         

d) İlk ekip

e) Hepsi
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2- Aşağıdakilerden hangisi biyolojik 
delillerden değildir?

a) Kan

b) Doku parçası

c) Cam kırıkları     

d) Saç

e) Kepek
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3.Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin 
özelliklerinden değildir?

a) Değişmez

b) Tasnif edilemez                    

c) Değiştirilemez 

d) Benzemez                      

e) Benzetilemez
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4.Aşağıdakilerden hangisi maddi 
delillerden değildir?

a)Biyolojik deliller                  

b)Kimyasal deliller                      

c)İzler       

d)Radyolojik deliler

e)Fiziksel deliller
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5-) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı 
doğru olarak verilmiştir?

a) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir 

b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve 
soruşturmacı birime teslim eden ekiptir 

c) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir. 

d) Olay yerinde görevli polis ekibidir

e) Hepsi
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6-) Olay yerinde bulunan yanıcı ve yakıcı maddeler 
hangi delil türündendir?

a) Biyolojik deliller

b) Kimyasal deliller          

c) Fiziksel deliller

d) İz

e) Hiçbiri
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7) Aşağıdakilerden hangisi olaya müdahale eden 
ilk ekibin olay yerinde alacağı tedbirlerden 
değildir?

a) İlgili birimlere ve haber merkezine bilgi verir.

b) Suç işlenmesi devam ediyorsa gerekli 
müdahaleyi yapıp olay sona erdirilir.

c) Yaralı varsa ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse 
ambulans ve itfaiye çağırır.

d) Seyirci kalabalığı uzaklaştırır ve olay yerine 
görevliler haricindekilerin girmesini engeller.

e) Deliller kaybolmasın diye dikkatle toplar.
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8-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip 
olabilir?

a)Çevik kuvvet ekibi                      

b) Özel güvenlik personeli          

c) Asayiş devriye ekibi                   

d)Trafik ekibi                    

e) Hepsi
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9-) Aşağıdakilerden hangisi ilk 
ekibin görevi değildir?

a) Mevcut delilleri tespit ederek gelen olay yeri 
inceleme ekibine teslim eder 

b) Olay yerine şerit çekerek koruma altına alır

c) Olaya müdahale eder

d) Olayı ilgili yerlere bilgi verir

e) Hiçbiri
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10-) Olay yerinde bulunan kan lekelerinin 
incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?

a) Kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu            

b) Vücudun neresinin kanadığı 

c) Kanın yaralıya mı, şüpheliye mi ait olduğu

d) Yaralının kan grubunu

e) Hepsi

333www.dirilisozelguvenlik.com



11-) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımını 
doğru olarak vermiştir?

a) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir

b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve 
soruşturmacı birime teslim eden ekiptir

c) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir

d) Olay yerinde görevli polis ekibidir

e) Hepsi
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12-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde maddi 
delilleri etkileyen faktörlerdendir?

a) Mağdur ve mağdur yakınları

b) Hava koşulları                

c) Basın mensupları

d) Sanık ve sanık yakınları

e) Hepsi
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13-) Olay yerinde kovan 
bulunmamışsa nasıl değerlendirme 
yapılır?

a) Otomatik silah kullanılmıştır

b) Kovan cesette kalmıştır    

c) Toplu tabanca kullanılmıştır           

d)Yarı otomatik silah kullanılmıştır

e) Hepsi
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13-) Tabanca ile işlenen cinayet olayında suç yerinin 
en önemli ip ucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Boş Kovan 

b) Kanlı bıçak           

c) Cam Parçaları          

d) Kanlı gömlek                   

e)Hepsi
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14- İntihar olayında aşağıdaki atış türlerinden 
hangisi söylenemez?

a) Yakın Atış

b) Uzak Atış

c) Bitişik – Yakın Atış

d) Bitişik Atış

e) Hiçbiri
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15-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin 
korunmasında ilk ekibin görevlerinden 
değildir?

a) Can ve mal güvenliğini sağlar        

b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır

c) Tanıkları belirler                             

d) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili 
yerlere bilgi verir

e) Olay yerindeki delilleri tespit eder ve delilleri 

toplama işlemine katılır
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16-Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delillerden 
değildir?

a)Kan

b)Barut artıkları

c)Boya                  

d)Uyuşturucu madde

e) İlaç
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17-) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delil 
değildir?

a) Kan

b) Kıl 

c) Atış artığı                 

d) Sperm 

e) Dışkı
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18-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal 
delillerdendir?

a) Patlayıcı maddeler

b) Boyalar

c) Barut artıkları       

d) İlaçlar

e) Hepsi
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19-) Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde 
edilemez?

a) Kan

b) Kıl

c) Barut Artığı                 

d) Sigara izmariti

e) İdrar
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20-) Aşağıdaki delil çeşitlerinden hangisi maddi 
deliller içerisinde yer almaz?

a) Tutanak

b) Kıl

c) Toksik maddeler            

d) Barut izleri

e) Parmak izleri
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21) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde 
kullanılabilecek maddi delillerdendir?

a) Kimyasal deliller

b) İzler

c) Fiziksel deliller

d) Biyolojik deliller

e) Hepsi
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22-) Maddi suç delillerinin 
muhafazası ne zaman başlar?

a) Suç sayılan olay meydana geldiği andan itibaren

b) Toplanıp ambalajlara konulduktan andan 
itibaren

c) Adli emanete teslim edildikten sonra.

d) Olay yerindeki incelemeler bittikten sonra

e) Hiçbiri

346www.dirilisozelguvenlik.com



23-) Barut atıkları ne tür bir maddi 
delildir?

a) Kimyasal     

b) Balistik     

c) Biyolojik    

d) İz İnceleme     

e) Grafoloji
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24-) Aşağıda belirtilenlerden hangisi olay yeri 
incelemesinin amaçlarından biri değildir?

a) Olayın tespiti

b) Olay yerinin tespiti              

c) Sanığın yakalanması

d) Delillerin tespiti                        

e) Olay, olay yeri, olayın faili ve mağduru 
arasındaki ilişkiyi saptamak
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25-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç 
delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden 
değildir?

a) Meraklı kalabalık

b) Maktulun yakınları

c) Olay yeri inceleme uzmanları                     

d) Komşular ve esnaflar

e) Şüpheli şahsın yakınları
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26-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev 
alan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde 
yapmaması gerekenlerden birisidir?

a) Devam eden olaya müdahale etmek                           

b) Sanık ve tanıkları bir arada tutmak

c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek                  

d) Sanık ve tanıkları belirlemek 

e) Olay yerini şeritle çevirmek
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27-) Aşağıdakilerden hangisi maddi 
delil çeşidi değildir?

a) Biyolojik deliller

b) Kimyasal deliller             

c) Fiziksel deliller

d) Beyan deliller                

e) İzler
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28-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin yapması 
gereken hususlardan biri değildir?

a) Devam etmekte olan olaya müdahale edilir ve 
kontrol altına alınır

b) Yaralıları olay yerinde muhafaza eder 
c) Olay yerinde yaralı varsa ambulans istenir
d) Kapalı veya tehlikeli yerlerde kalan kişiler 

tahliye edilir
e) Olay derhal genel kolluk birimlerine ihbar 

edilir. Uzman ekiplerin gelmesi sağlanır.
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29.Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde ilk bakışta 
görülebilecek bulgulardan değildir?

a)Sigara izmariti                        

b)Ayak izi

c)Parmak izi                 

d)Ruj izi

e)Mendil
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30) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin 
özelliklerinden değildir?

a) Değişmez

b) Değiştirilemez

c) Benzeme

d) Tasnif edilebilir               

e) Tasnif edilemez
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31-) Aşağıdakilerden hangisi 
biyolojik delildir?

a) Parmak izi

b) Ayak izi

c) Avuç izi   

d) Oto lastik izi

e) Kan

355www.dirilisozelguvenlik.com



32) İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına failin 
kimliğinin tespitine, şüpheli, mağdur ve olay yeri 
arasındaki ilişkinin tespitine yarayan, laboratuarda 
bilimsel yöntem ve tekniklerle işlem gördükten sonra 
soruşturma sırasında veya mahkemede delil olarak 
kullanılabilecek herhangi bir nesne veya ize ne ad 
verilir?

a) Maddi delil                   b) Parmak izi c) Tutanak

d) İz ve emare e) Teşhis
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33) Aşağıdakilerden hangisi parmak izlerinin 
karakteristik özelliklerinden değildir?

a) Görünmez oluşları                           

b) Benzemez oluşları                

c) Tasnif edilebilir oluşları               

d) Değişmez ve değiştirilemez oluşları        

e) Hepsi

357www.dirilisozelguvenlik.com



34-)  Aşağıdakilerden hangisi 
organik bir malzeme değildir?

a) Bakır kablo

b)  Şeker     

c)  Ekmek     

d) Afyon sakızı

e)  Hiçbiri
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35- Olay yerinden toplanan aşağıdaki     
bulgulardan hangisinden DNA hiçbir  şekilde 
elde edilemez?

a) Kan

b) Kıl

c) Kemik         

d) Mendil          

e) Parmak izi
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36- Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip 
olabilir?

a) Çevik kuvvet ekibi

b) Özel güvenlik personeli                     

c) Asayiş devriye ekibi

d) Trafik ekibi

e) Hepsi

360www.dirilisozelguvenlik.com



37- Aşağıdakilerden hangisi maddi 
delil değildir?

a) Biyolojik deliller

b) Kimyasal deliller            

c) Fiziksel deliller          

d) Tanık ifadeleri                  

e) İz deliller
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38- İlk ekibin olay yerinde yapmış olduğu görev 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adli görev.

b) Siyasi görev.

c) İdari görev.         

d) Yürütme görevi               

e) Sosyal görev.
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39-) Vücut sıvıları hangi tür delildir?

a) Biyolojik delil                

b) Kimyasal delil              

c) Fiziksel delil 

d) İzler                                

e) Kalıntı ve buluntu
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40-) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden 
hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden 
değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz 

b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu 
elbise yeri korunmalıdır 

c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır 

d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik 
akışı kesilir 

e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya 
toplanır
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 Şüpheli şahısların ellerini vücutlarına temas 
ettirmelerine, giysilerinin altına sokmalarına veya 
ellerindeki koli - çantayı açmalarına izin 
verilmemeli,
Arama ve kontrollerde mevcut cihazlardan (Metal 
Arama Dedektörleri gibi) yararlanılmalı.
Eğer bu kontroller esnasında patlayıcı madde veya 
bomba ele geçirilirse gerekli çevre emniyeti 
alınmalı ve bomba uzmanının gelmesi beklenmeli.
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1-) Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bomba paketi 
ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisinin 
yapması yanlış olan bir davranıştır?

a) çevre güvenliğini almak

b)Şüpheli bomba paketini imha etmek

c) Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak                    

d) Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmernek 

e) Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba 
paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak
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2-) Bomba şüphesi olan paketlerde çevre emniyeti 
en az kaç metre olmalıdır?

a) 50

b)150

c) 25

d)100

e) 75
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3-) Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (Paket,Çanta 
v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden 
hangisi\hangileri yapılmalıdır.

I- Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır.
II- Bölgede kapı dedektörü var ise kapı dedektöründen 

geçirilerek teşhis edilir.
III-Çevresi emniyete alınarak güvenlik güçlerine bilgi verilir.
IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis 

edilir.
V- Fazla sarsmadan bölgeden uzaklaştırılır.

a) I,II,III b) II,III c) III,IV
d) IV,V                          e) III.
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4-) Hamile bayan süsü verilmiş canlı bomba 
eylemcisinde ne tür özellikler vardır? 

a) Omuzları öne eğik vaziyettedir

b) Eli yüzü şişkince değildir

c) Üzerinde panik, korku, stres ve tedirginlik vardır

d) Gözleriyle güvenlik güçlerini ve hedefini takip 
eder

e) Hepsi
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2-Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetinin 
amaçlarından değildir?

a)Acil tıbbı müdahale yangın ve benzeri 
durumlarda yardım etmek

b)Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin can ve 
mal güvenliğini korumak

c)Meydana gelebilecek suçları engellemek

d)Aranan şahısları bulmak veya yakalamak

e)Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte 
olan suçları derhal sorumlu amirine bildirmek
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3.Aşağıdakilerden hangisi devriye 
yöntemlerinden değildir?

a) Dairesel devriye
b) Geri dönüşlü devriye                     
c) Olağan devriye                                
d) Yaya devriye             
e) Planlı devriye
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4-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin 
görevlerinden değildir?

a) Görev alanında meydana gelebilecek 
hırsızlık, yan kesicilik gibi olaylara duyarlı 
olmak

b) Görev alanındaki tesis ve kişilerin 
güvenliğini sağlamak 

c) Görev alanındaki sokak çocuklarını ilgili 
kuruluşlara teslim etmek

d) Görev alanındaki terk edilmiş veya 
bulunmuş eşyayı emanete almak

e) Görev alanında kaybolan veya yer soranlara 
yardımcı olmak
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5-) Aşağıdakilerden hangisi 
devriyenin adli görevlerinden 
değildir?

a)  Suça el koymak                                
b) Olay yerini muhafaza          
c) Genel kolluğa bilgi vermek                
d)  Sanığı muhafaza etmek               
e)  Delilleri toplamak
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6-)  Hangisi devriyenin 
görevlerinden değildir?

a)Yardım görevleri
b) Düzenleyici görevler               
c) Koruyucu görevler   
d) Adli görevler
e)  Önleyici görevler

380www.dirilisozelguvenlik.com



7) Yaya devriye usulleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı 
kontrol etmelidir

b) Her zaman aynı güzergah kullanılmalıdır

c) Dükkan veya binalardaki camların kırık olup 
olmadığına dikkat edilmelidir

d) Kapı içi veya girişlerinde dolaşan kimseler 
gözlenmelidir

e) Elektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol edilmelidir
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8.Aşağıdakilerden hangisi 
devriye turu öncesi hazırlık 
aşamalarından biri değildir?

a) Zihinsel hazırlık
b) Fiziksel hazırlık         
c) Sosyolojik hazırlık       
d) Psikolojik hazırlık            
e) Hiçbiri
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9-) ÖGG’nin devriye görevini yürütürken durdurma 
ve kimlik sormasının amacı aşağıdakilerden 
hangisi değildir?

a)  Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak               

b)  Suçları olmadan önlemek

c)  Olay sonrası suç failini yakalamak                                

d)  Yasalara saygılı diğer bireylere güven vermek

e)   Suç delillerini ortaya çıkarmak ve zapt etmek
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10- Aşağıdakilerden hangisi devriyenin 
sahip olması gereken özelliklerden 
değildir?

a) Devriyenin fiziki görünüşü önem arz 
etmez.                     

b) Çevresi ile ilgili olmalıdır.
c) Kuvvetli bir hafızaya sahip olmalıdır.                  
d) Dikkatli ve iyi bir izleyici olmalıdır.
e) İyi iletişim kurabilen yapıya sahip 

olmalıdır.
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11-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin 
görev yaparken dikkat edeceği 
hususlardan değildir?

a) Devriye görevleri üniformalı yapılır

b) Devriye görevleri en az iki kişiden oluşur

c) Devriye hizmeti belirli bir güzergâhta, 
çabuk adımlarla yapılır

d) Devriye giren çıkan kişileri gözlemler, 
şüpheli durumlara müdahale eder

e) Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak, 
gözetlenip gözetlenmediğini kontrol eder
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12- ) Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi 
gereken temel kurallardan yanlış olan, 
seçiniz

a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, 
anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır

b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay 
anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır

c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi 
duyabileceği ses ayarında olmalıdır

d) Görev esnasında telsiz sürekli açık 
bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır

e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod 
numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe 
kullanılmaz
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13-)Aşağıdakilerden hangisi özel 
güvenlik devriyesinin 
görevlerinden değildir?

a) Adli görevler            
b) Koruyucu görevler                   
c) Dış görevler
d) Önleyici görevler      
e) Yardımcı görevler
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14- Nokta görevlisi aşağıda belirtilen davranışlardan 
hangisini yapamaz?

a) Adres soranlara yardımcı olur

b) Noktanın yakın çevresinde gezinebilir

c) Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların 
bulunmasına izin vermez

d) Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlayabilir

e) Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların 
park etmesine izin vermez
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15. Aşağıdakilerden hangisi nokta kurulabilecek yer 
ve şartlardan değildir?

a)Toplu giriş-çıkış yapılan yerlerin önünde kurulur

b)Hassas ve kritik yerlerde kurulur

c)Silahlı saldırılara karşı ve kötü hava koşullarına 
karşı dayanıklı olacak şekilde kurulur 

d)Yeterli aydınlatma tertibatının bulunması 
gereklidir

e)Yaya ve araç trafiğinin kontrol edilemeyeceği 
yerlerde kurulur
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16-) Aşağıdakilerden hangisi bir nokta görevlisinin 
yapmaması gereken davranışlardandır?

a) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını 
izlemelidir

b) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale 
etmelidir

c) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri 
muhafaza altına almalıdır

d) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir

e) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken 
önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmelidir '
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17) Aşağıdakilerden hangisi nokta 
görevlisinin görevlerinden değildir?

a) Görev alanını bilmek
b) Görev alanına ilgisiz şahısların 

girmesini engellemek
c) Görev alanında koruyucu tedbirler 

almak
d) Suç kovuşturmak
e) Görev alanındaki olumsuzlukları 

ilgililerine bildirmek
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18-) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için 
aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır?

a) Ziyaretçinin kimlik bilgileri alınıp kayda 
geçirilmelidir      

b) Ziyaretçinin eşyaları kontrol edilmemelidir

c) Ziyaretçi kartı verilmelidir                                       

d) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi 
verilmelidir

e) Ziyaret edilecek kişiyle görüşülüp teyit 
alınmalıdır
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19-) Güvenlik altına alınmış her hangi bir mevkie 
(toplantı salonu, ikametgah girişleri, sinema, 
VIP Salonu vb. gibi) kişilerin veya malzemelerin 
kontrol altında giriş –çıkışlarını sağlamak 
amacı ile oluşturulan güvenlik noktasına ………. 
denir.

a) Kontrol noktası          

b) Takip ve gözetleme noktası                  

c) Özel görev noktası     

d) Emniyet koordine noktası        

e) Buluşma noktası
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20-) Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi 
tanımalı                      

b) Bu işte eğitilmiş olmalı 

c) Dikkatli ve duyarlı olmamalı

d) İşini severek yapmalı

e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek 
istemeyenlere karşı zor kullanmamalı
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21- Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi 
tanımalı                

b) Bu işte eğitilmiş olmalı 

c) Dikkatli ve duyarlı olmalı                                                         

d) İşini severek yapmalı

e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek 
istemeyenlere karşı zor kullanmalı
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22-) Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi 
metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık 
yönünden bir sakınca yoktur?

a) Hamile bayanlar            

b) Kalp pili takılı olan şahıslar             

c) Kafatasında metal aparat takılı olan

d) Bacağında metal aparat takılı olanlar                                         

e)  Hiçbiri
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23-) Havaalanındaki Kontrol noktası görevlisi silah 
taşıma ruhsatı bulunan yolcuların uçağa biniş 
için geçişlerinde yapacağı uygun davranış 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ruhsattaki kayıtla silahı karşılaştırır

b) Silahı şarjöründen arındırtır

c) Silahını, inişte iade edilmek üzere makbuz 
karşılığı alır

d) Silahı tutanakla birlikte uçak yetkilisine teslim 
eder

e) Hepsi
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24-) Aşağıdakilerden hangisi tesisin 
giriş kontrol yöntemlerinden 
birisidir?

a) Güvenlik görevlisinin onaylaması 
yöntemi                    

b) Kapalı devre televizyon sistemi
d) Kart sistemi                                   
c) Özel bölgeye sahip olma sistemi                          
e) Hepsi
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25-) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar 
…………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm 
belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim 
edilir

Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangi 
kelimeler yazılmalıdır.

a) Namlusuz-tutanak.

b) Şarjörsüz-imza

c) Şarjörsüz-söz.

d) Tetiksiz-imza.

e) Horozsuz-tetik.
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26-) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için 
hangi uygulama yanlıştır?

a) Kimlik tespiti yapılmalı ve kayda geçirilmelidir                    

b) Eşyaları kontrol edilmemelidir

c) Tanıtma kartı verilmelidir                                                     

d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir

e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test 
edilmelidir
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27-) Aşağıdaki kişi ya da kişilerden hangisi kapı 
tipi metal detektörlerinden 
geçirilmemelidir?

I.  Hamile bayanlar                                

II.  Şüpheli kişiler 

III. Kalp pili takılı kişiler                        

IV. Önemli kişiler

a)-Yalnız I                                 

b)- I ve III                            

c)- I – III ve IV                  

d)-Yalnız II                               
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28- Aşağıda belirtilenlerden, tutanakların ortak 
özelliklerinden olmayan hangisidir?

a) İçeriği yansıtan bir başlık olması

b) Konunun yada olayın öğreniliş şeklinin 
belirtilmesi

c) Şüpheli, tanık, müşteki veya mağdura ait açık 
kimlik bilgisinin yer alması

d) Şahısların ifadelerinin alınması

e) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı 
yer ile ilgili bilgilerin yer alması
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29.Aşağıdakilerden hangisi tutanağın 
bölümlerinin doğru olarak sıralanmış 
halidir?

a)Başlık-Giriş-Gelişme-Tarih ve Saat-İmza-
Sonuç

b)Başlık- Giriş-Tarih ve Saat-İmza- Sonuç-
Gelişme

c)Başlık-Giriş-Gelişme-Sonuç-Tarih ve Saat-
İmza

d)Tarih ve Saat-Başlık-Giriş-Gelişme-Sonuç-
İmza

e)Başlık-Tarih ve Saat-Giriş-Gelişme-Sonuç-
İmza
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30-) Aşağıdakilerden hangisi tutanak 
çeşitlerinden değildir?

a) Olay tutanağı
b) Yakalama tutanağı                   
c) Tutuklama tutanağı             
d) Arama tutanağı
e) Zapt etme tutanağı
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31-) Özel Güvenlik görevlisinin ister kendileri 
bulsun isterse başkaları tarafından 
bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun 
emanete aldıkları eşyaları gerek genel 
kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim 
etmeleri halinde tutmaları gereke tutanak 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) El koyma tutanağı

b) Zapt etme tutanağı   

c) Arama tutanağı          

d) Olay tespit tutanağı

e) Hiçbiri
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32-) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın ortak 
özelliklerinden değildir?

a) Tutanakta başlık olur

b) Tutanağa konu olan ya da işlemin öğreniliş 
şekli belirtilir

c) Tutanaklarda şüphelinin açık kimliği yer alır

d) Tutanakta düzenleniş tarihi ve bitiş saati yer 
alır

e) Hiçbiri
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33-) Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden 
değildir?

a) Olay tespit tutanağı

b) Görev tespit tutanağı

c) Yakalama tutanağı

d) Teslim-Tesellüm tutanağı

e) Suçüstü tutanağı
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34-) Aşağıdakilerden hangisi 
tııtanakların ortak özelliklerinden 
değildir?

a) Tutanakta içeriği yansıtan bir başlık olur

b) Tutanağa konu olan olay yada işlemin  

öğreniliş şekli belirtilir.

c) Olayın meydana geldiği veya işlemin  

yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri  

belirtilir

d) Tutanakta olayla ilgili iz ve delilerden 

bahsedilmez

e) Tutanaklarda şüpheli, tanık, müşteki-

mağdurların açık kimlikleri yer alır
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35.”Özel güvenlik personelinin müdahalesi 
sonucu karşılaştığı, el koyduğu olaylarda 
meydana gelen durumları yapılan işlemleri 
ve elde edilen bilgileri tespit edip yazılı hale 
getirerek hazırlamış olduğu tutanağa ………… 
denir “cümlesinde boşluk olan bölümde 
aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?

a)Arama tutanağı       

b)Yakalama tutanağı           

c)Olay tespit tutanağı    

d)İhbar tutanağı                 

e)Zaptetme tutanağı
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36- Görme, koklama, dokunma, 
duyma ve tatma duyu organlarıyla 
hafızamızda algılanan bilgilerin 
yazılı olarak kayıtlara 
geçirilmesine ne denir?

a) İfade alma
b) Tutanak                       
c) Özet çıkarma          
d) Not alma  
e) Rapor yazma
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37-)  Aşağıdakilerden hangisi eşkâl 
tarifinde belirtilecek özelliklerden 
değildir?

a)Yüz yapısı 
b) Görülebilir yara izleri               
c) Boyu
d) Psikolojik durumu
e) Cinsiyeti
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38-) Eşkal tarifi yapılırken aşağıdakilerden hangisi 
diğerlerine göre daha az önem arz eder?

a) Şahsın yaklaşık olarak boyu ve kilosu

b) Şahsın, varsa, vücudunun görülebilir yerindeki 
dövmesi

c) Şahsın konuşmasındaki yöresel şivesi

d) Şahsın üstündeki takı ve ziynet eşyaları

e) Şahsın, varsa, uzuv eksiklikleri
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39-) Suçta kullanıldığı için bir 
tabancaya el konulması 
tutanağında hangisi yer almaz?

a) Çapı
b) Ağırlığı
c) Markası                   
d) Seri numarası
e) Fişek sayısı
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40-)İnsanlarda değişmeyen 
nitelikler aşağıdakilerden 
hangisidir?

a)Çok uzun veya kısa boy
b) Yaş
c) Saç Rengi           
d) Şişmanlık
e) Hiçbiri

414www.dirilisozelguvenlik.com



41-) Herhangi bir iş veya olay sonucu 
yapılanların, elde edilen bilgi, 
belge, duyum ve düşüncelerin 
belirli bir düzen dahilinde yazılı 
olarak bildirilmesine ne denir?

a)Tutanak tutma                     
b) Not alma
c) İfade alma             
d) Özet çıkarma                       
e) Rapor yazma
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42-) Görevlinin görevi esnasında gördüğü, bildiği  
ve meydana gelen herhangi bir durum ve olay 
hakkında üstlerini ve amirlerini bilgilendirmek  
üzere ortaya koyduğu belgeye    ..............    
denir?

a) Mektup

b) Dilekçe

c) Tutanak                   

d) Rapor

e)  Hiçbiri
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43-) Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya 
(Paket,Çanta v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır.

I- Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır.

II- Bölgede kapı dedektörü var ise kapı dedektöründen 
geçirilerek teşhis edilir.

III-Çevresi emniyete alınarak güvenlik güçlerine bilgi 
verilir.

IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek 
teşhis edilir.

V- Fazla sarsmadan bölgeden uzaklaştırılır.

a) I,II,III b) II,III c) III,IV

d) IV,V                          e) III.
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44- Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin 
can ve mal güvenliğine yönelik bir 
tehlikenin ortadan kaldırılması için, 
denetim altına alınması gereken veya suç 
işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, 
emare veya delil bulunan kişinin 
özgürlüğünün fiilen geçici olarak 
kısıtlanmasına ne denir?

a) Zapt etme

b) Nezarete alma                  

c) Yakalama

d) Gözetim altına alma             
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45-) Bir mal üzerindeki zilyede ait 
tasarruf yetkisinin kamu gücü 
kullanılarak kaldırılmasına ne 
denir?

a) Önleme yakalaması
b) Adli arama                   
c) Adli zaptetme
d) El koyma

e) Mülkiyet hakkını ihlal
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46-) Aşağıdakilerden hangisi adli 
aramanın amaçlarından değildir?

a)Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek                    
d) Suç failini yakalamak

e) Suça ait delilleri toplamak
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47-) Zor kullanma unsurları 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zorunluluk-Denge-Kanunilik
b) Zorunluluk-Geçerlilik-Kanunilik
c) Verimlilik-Denge-Kanunilik

d) Direnme-Denge-Geçerlilik

e) Haklılık-Zorunluluk-Denge
421www.dirilisozelguvenlik.com



48-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 
görevlisinin adli aramasına girer?

a) Kişilerin üstlerini arama

b) Alışveriş merkezlerine girenleri arama

c) Boş ve harabe yerleri kontrol etme

d) Suç işlendikten sonra şüpheliyi arama

e) Hepsi
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49-) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel 
hükümlere bağlı kişilerden değildir?

a) Cumhurbaşkanı, Milletvekilleri

b) Hâkim ve Savcılar, Avukatlar, Noterler

c) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar                  

d) Hamile kadınlar

e) Hiçbirisi
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50-) Aşağıdakilerden hangisi yakalama 
nedenlerinden değildir?

a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır.

b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır.

c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır.

d) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır.

e) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır.
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51-) Kişinin özgürlüğünün kolluk 
tarafından hakim kararı olmadan 
geçici olarak sınırlandırılmasına 
ne denir?

a) Arama                              
b) Hüküm giydirme                 
c)  İfade alma            
d) Yakalama                         

e) Tutuklama
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52. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 
görevlisinin görev alanına girmekten 
vazgeçen ve önleme aramasına maruz 
kalmak istemeyen  kişiye karşı yaptığı 
uygulamadır?

a)Önleme aramasıdır

b)Güvenlik aramasıdır

c)Kişi hak ve özgürlüklerine aykırılıktır

d)Şüpheli hareketlerinden dolayı adli aramadır                              

e)Hiçbiri
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53-)  Arama en çok hangi özgürlüğü 
kısıtlar?

a)  Kişinin dokunulmazlığı
b)  Kişi hürriyeti ve güvenliği             
c)  Hak arama hürriyeti
d)  Konut hakkı                                  

e)  Özel hayatın gizliliği
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54-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini 
özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I- Tutuklama

II- Kimlik Tespiti

III- Konut Araması

IV- Yakalama

V- Üst ve Eşya Araması

VI- Kimlik Sorma

a)    I, III, V, VI b) I, II, III

c) II, IV, VI

d)     IV, V, VI e) I, II, VI
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55-) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun da 
özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve 
zapt etme yetkisi ne olarak tanımlanmıştır?

a) Emanete alma

b) Zapt etme

c) Adli alma          

d) Gözetim altına alma              

e)  Zorla alma

429www.dirilisozelguvenlik.com



56-) Aşağıdakilerden hangisi Ö.G.G’nin üst 
araması yaparken dikkat edeceği 
hususlardan değildir?

a) Aydınlatması yetersiz yerlerde arama 
yapılmamalıdır.

b) Üst araması yapılırken insan onuru ile 
bağdaşmayacak davranışlarda 
bulunmamalıdır.

c) Arama yapan personel diğer görevli 
tarafından korunmalıdır.

d) Aramanın ne amaçla yapıldığı aramaya 
başlamadan önce belirtilmelidir.

e) Aramada bayan erkek ayrımı yapılmadan 

aranmalıdır.
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57-) Hangi durumda işlenen fiilden dolayı faile 
ceza verilir?

a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde 

b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını 
kurtarmak zorunluluğu ile 

c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan 
vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile 

d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan 
haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde 
defetme halinde 

e) Hiçbiri
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58-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik 
görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında 
bulunan konuta girebilir? 

a) Karı koca tartışmasında 

b) Kaçan bir şüphelinin takibinde 

c) Kaçan bir tutuklunun takibinde, 

d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için 

e) Deprem nedeniyle hasar gören konut 
içindekileri kurtarmak için

432www.dirilisozelguvenlik.com



59-) Olay yerinin incelemesini ve 
araştırmasını yapmak, delilleri 
tespit etmek, toplamak ve ilgili 
yerlere göndermek aşağıdakilerden 
hangisinin görevidir?

a) Soruşturma ekibi

b) Olay yeri inceleme ekibi             

c) İlk ekip 

d) Asayiş ekibi

e) Bölge karakolu
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60-) Olay yerinin korunması ne zamana kadar 
sürer?

a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar

b) C.savcısı gelene kadar

c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar                                      

d) Soruşturma bitene kadar

e) Korunması gerekmez
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61-) Hangisi delilin faydalarından değildir?

a) İşlenmiş bir suçu ispat edebilir.        

b) Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyar. 

c) Soruşturmayı zorlaştırır                   

d) Fail, mağdur, maktul ve suça katılan kişilerin 
kimliğini belirler.

e) Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir.
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62-) Olay yeri inceleme ekibinin görevleri ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)  Delilleri tespit etmek                     

b)  Delilleri belgelemek

c)  Transferi sağlamak                        

d)  Delilleri ambalajlamak

e)  Bilimsel yöntemlerde araştırma ve inceleme 

yapmamak
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63-) Aşağıdakilerden hangisi 
delillerin özelliklerinden 
değildir?

a)  Kanuna aykırı olmak

b)  Mantıklı ve geçerli olmak         

c)   Olayı tescil edici olmak                 

d)  Hayal ürünü olmamak

e)  Olay içinde yer almak
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64- Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-
mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde 
edilen her türlü materyale ne denir. ?

a) Parmak izi     

b) İpucu

c) Bulgu        

d) Fiziksel delil        

e) Hepsi
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65- Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları 
ile ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi 
aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a) Olay

b) Olay yeri

c) Delil

d) Bulgu

e) Hepsi
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66-) Bulgu ve delil ayrımı ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir? 

a) Her delil bir bulgudur ancak her bulgu bir delil 
değildir 

b) Olay yerinde elde edilen her bulgu bir delildir 

c) Bulgu, işlenmemiş delil demektir 

d) Bir bulgunun delil niteliği kazanması mahkeme 
heyetinin takdirindedir 

e) Hiçbiri
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67-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri inceleme 
ekibinin görevlerinden değildir?

a) Koruma tedbirlerinin yeterli olup olmadığını 
kontrol etmek 

b) Olay yerinde bulunan tanıkların ifadelerini 
almak 

c) Olay yerinin orijinal halini korumak

d) Olay yerinde delilleri tespit etmek

e) Olay yerindeki delilleri toplamak
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68-) Olay yerinin incelenmesini ve araştırmasını 
yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve 
ilgili yerlere göndermek aşağıdaki ekiplerden 
hangisinin görevidir?

a.) Asayiş ekibi

b) Karakol ekibi

c) Özel güvenlik ekibi                         

d) Olay yeri inceleme ekibi

e) Çevik kuvvet ekibi
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69-) Olay yerinde delil ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Olay yerinden alınan deliller genellikle ıslak 
zeminde olur.

b) Meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve 
suç sanıklarının tespitine yarayan her türlü 
ispat vasıtalarına olay denir.

c) Kanunun cezalandırdığı fiile delil denir.

d) Deliller olayı temsil edici ve mantıklı 
olmalıdır.

e) Olay yerinden alınan kıl hiçbir zaman delil 
olamaz
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70-) Olay yeri incelemenin en önemli amacı;…………-
…………-………… arasındaki üçgeni (ilişkiyi) 
kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.

a) Polis-Hakim-Savcı                                    

b) Sanık-Polis-Olay yeri           

c) Olay-Fail-Mağdur                                       

d) Mağdur-Olay yeri-Fail                 

e) Mağdur-Olay yeri-Maktul
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71- “Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve 
fiziksel delileri koruma” görevi aşağıdakilerden 
hangisine aittir?

a) Soruşturma ekibi

b) Olay yeri inceleme ekibi         

c) Olay yeri soruşturma sorumlusu         

d) İlk ekip

e) Hepsi
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72- Aşağıdakilerden hangisi biyolojik 
delillerden değildir?

a) Kan

b) Doku parçası

c) Cam kırıkları     

d) Saç

e) Kepek
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73.Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin 
özelliklerinden değildir?

a) Değişmez

b) Tasnif edilemez                    

c) Değiştirilemez 

d) Benzemez                      

e) Benzetilemez
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74-) Aşağıdakilerden hangisi olaya müdahale 
eden ilk ekibin olay yerinde alacağı 
tedbirlerden değildir?

a) İlgili birimlere ve haber merkezine bilgi 
verir.

b) Suç işlenmesi devam ediyorsa gerekli 
müdahaleyi yapıp olay sona erdirilir.

c) Yaralı varsa ilk müdahaleyi yapar ve 
gerekirse ambulans ve itfaiye çağırır.

d) Seyirci kalabalığı uzaklaştırır ve olay yerine 
görevliler haricindekilerin girmesini 
engeller.

e) Deliller kaybolmasın diye dikkatle toplar.
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75-) Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde 
edilemez?

a) Kan

b) Kıl

c) Barut Artığı                 

d) Sigara izmariti

e) İdrar
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76-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde 
kullanılabilecek maddi delillerdendir?

a) Kimyasal deliller

b) İzler

c) Fiziksel deliller

d) Biyolojik deliller

e) Hepsi
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77-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin 
yapması gereken hususlardan biri değildir?

a) Devam etmekte olan olaya müdahale edilir 
ve kontrol altına alınır

b) Yaralıları olay yerinde muhafaza eder 

c) Olay yerinde yaralı varsa ambulans istenir

d) Kapalı veya tehlikeli yerlerde kalan kişiler 
tahliye edilir

e) Olay derhal genel kolluk birimlerine ihbar 
edilir. Uzman ekiplerin gelmesi sağlanır.
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78-.Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde ilk 
bakışta görülebilecek bulgulardan değildir?

a)Sigara izmariti                        

b)Ayak izi

c)Parmak izi                 

d)Ruj izi

e)Mendil
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79-) Aşağıdakilerden hangisi parmak izlerinin 
karakteristik özelliklerinden değildir?

a) Görünmez oluşları                           

b) Benzemez oluşları                

c) Tasnif edilebilir oluşları               

d) Değişmez ve değiştirilemez oluşları        

e) Hepsi
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80-) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden 
hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden 
değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz 

b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu 
elbise yeri korunmalıdır 

c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır 

d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik 
akışı kesilir 

e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya 
toplanır
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