
www.bekciliksinavi.com ziyaretçileri için hazırlanmıştır. 

Kafanıza takılan tüm soruları http://www.bekcialimi.com/soru-cevap/ soru cevap bölümümüzden 

sorabilirsiniz. 

Facebook Grubumuz=> https://www.facebook.com/groups/bekcialimi/ 

 

Neden bekçi olmak istiyorsun? 

Kendinden kısaca bahseder misin? 

İyi bir çarşı ve mahalle bekçisi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? 

15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir? 

FETÖ hakkında düşüncelerin ve bilgin nedir? 

Hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın? 

Bekçi olmazsan ne olursun? 

Bizim yerimizde olsan kendine hangi soruları sorardın? 

Başkanlık sistemi nedir? 

PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız. 

Kanunsuz bir eylem görürsen bekçi olarak ne yaparsın? 

Seni neden bekçi olarak aramıza alalım? 

Bize bekçinin sahip olması gereken yeteneklerden bahset. 

Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın? 

Esnafla nasıl iletişimin olmalı? 

bekçi-mahalleli ilişkisi nasıl olmalı? 

Bekçiler asayiş için önemli mi? 

Neden bu mesleği seçtin? 

Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun? 

Bekçilik sana ne kazandıracak? 

Ülkemizde neden bekçilere ihtiyaç var? 

Bekçi ile polis arasındaki ilişki nasıl olmalı? 

Türkiye’de yer alan  adli kolluk kuvvetleri nelerdir? 

http://www.bekciliksinavi.com/
http://www.bekcialimi.com/soru-cevap/
https://www.facebook.com/groups/bekcialimi/


Türkiye’de yer alan  idari kolluk kuvvetleri nelerdir? 

İnsan hakları hakkında bilgi veriniz. 

Biyolojik delil nedir? 

Kimyasal reaksiyon nedir? 

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir? 

Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz. 

Dijital delil nedir? 

Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir? 

Meclis soruşturması nedir? 

İki taraflı ajan ne demektir? 

NATO nedir? 

Sponsor nedir? 

Öz yönetim nedir ? 

1982 anayasası ilk 3 maddesi nedir? 

Öz savunma nedir? 

Modernizm nedir? 

Balkan savaşları hakkında bilgi veriniz. 

Üniversitede hangi okula gittin? Hangi yurtlarda kaldın? 

Anne-baba mesleği nedir? Nerelisin? 

1942 Varlık Vergisi Kanunu hakkında bilgi veriniz. 

Fiil ehliyeti nedir? 

“Bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözünü açıklayınız. 

Parlâmento kararları nedir? 

Türkiye anayasalarını sayınız. 

Terör örgütleri neden küçük çocukları hedef alırlar? 

Terör örgütleri (DAEŞ, PYD, PKK vs.) nasıl engellenir? 

Enflasyon nedir? 



Tanık ne demektir? 

Tanıklık ne demektir? 

Sanık ne demektir? 

Şeyh uçmaz mürit uçurur sözünü açıklayınız. 

Sanal organizasyon nedir? 

İrad-ı Cedid nedir? 

Patent nedir? 

Küreselleşme nedir? 

Yönetim ne demektir? 

Algı operasyonu nedir? 

Fikri mülkiyet nedir? 

Weber’e göre ideal bürokrasi nedir? 

Sözsüz iletişim nedir? 

Vaka-i Hayriye nedir? 

İletişim sürecini etkileyen olumsuz faktörler nelerdir? 

Sınırda kişilik bozukluğu nedir? 

Enformasyon savaşı nedir? 

Siber alan nedir? 

İstibharat nedir? 

İstihbarat türleri nelerdir? 

Dijital veri nedir? 

Hümanizm nedir? 

Atom bombaları, hangi şehirlere atılmıştır? 

Enflasyon nedir? 

Devalüasyon nedir? 

Siber terörizm nedir? 

İnternet ve sosyal medyanın günümüzdeki yeri nedir? 



Devletler hangi unsurlardan oluşur? 

Greenpeace hakkında bilginiz nedir? 

Ceza muhakemesi nedir? 

Wikipedia nedir? 

Sanat sanat içindir sözünü açıklayınız. 

Suçun unsurları nelerdir? 

Tek yönlü iletişim nedir? 

Hukuk dilinde savunma nedir? 

Kitle nedir? 

550 vekil sayısının 600’e yükseltilmesinin faydası nedir? 

Denetim nedir? 

Bekçinin asıl görevleri nelerdir? 

Beden dili nedir? 

Bekçi olmasan ne olurdun? 

Tarikat ve mezhepler hakkındaki görüşün nedir? 

Sosyal devlet nedir? 

Hırsızlık nedir? 

Din ve doğa ile ilgili sorular ağırlıklı… 

Bir insanın hakları nelerdir? 

Ben kafana silah dayasam hangi hakkını elinden almış olurum? 

Organik madde nedir? 

Türkiye’nin bölgeleri nelerdir? 

Türkiye’nin komşuları kimlerdir? 

Mimar Sinan kimdir? 

Nerelisin? Kendini anlatır mısın? 

Cinsiyet ayrımcılığı hakkında bilgi veriniz? 

Hangi üniversitede okudun? Hangi yurtlarda kaldın? 



Sence iletişim nedir? 

Empati yeteneği olan biri misin? 

Beyin göçü nedir? 

Beden dili sence nedir? 

G20 nedir? Hangi ülkeler var? 

Başkanlık sistemi ile hangi yönetim aracı kalktı? 

BM ne zaman kuruldu? Türkiye ne zaman katıldı? 

 

Cevaplı Sorular 

 

 

Cezaevi çeşitleri nelerdir ? 

 

· Kapalı 

 

· Yüksek güvenlikli kapalı 

 

· Kadın kapalı 

 

· Gençlik kapalı 

 

· Açık cezaevliri 

 

· Eğitim evleri 

 

· Gözlem sınıflandırma merkezleri 

 



2) Müddetname nedir ? 

 

· Hükümlüye ceza evine girişte verilen süre belgesidir cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenir 

 

3) Hükmen tutuklu ne demektir ? 

 

· Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğununu devamına karar verilenlere 

denir bunlar hakkında verilmiş karar henüz kesinleşmemiştir bu durumda olanlar tutuklu statüsünde 

kabul edilir 

 

4) İnfaz hukuku nedir ? 

 

· Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve kuralları 

belirleyen hukuk dalıdır 

 

5) İlam nedir ? 

 

· Kesinleşme şerhi verilmiş mahkeme hükümlerine ilam denir emri yerine getinen cumhuriyet 

başsavcılığıdır 

 

6) Muhakeme nedir ? 

 

· Hukuki bir uyuşmazlığın yargısal çözümüne katkıda bulunan organlar ve sujeler tarafından yapılan 

işlemlerin bütünüdür 

 

7) İnfaz nedir ? 

 

· Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi ve icrası sürecidir 

 



8) Yakalama emri nedir ? 

 

· Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar 

 

9) Tutuklama nedir ? 

 

· Tedbirdir soruştuma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin 

karardır 

 

10) Tanık nedir ? 

 

· Soruşturma ve ya dava konusu hakkında bilgisi olan ve dinlenmesine karar verlen kişidir 

 

11) Şüpheli nedir ? 

 

· Soruşturmaya konu olan kişiye denir 

 

12) Müşteki nedir ? 

 

· Şikayet eden şikayet hakkı olan kişidir 

 

13) Mağdur nedir ? 

 

· Suçtan zarar gören kişiye mağdur denir ? 

 

14) Soruşturma izni nedir ? 

 

· Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirinin iznine tabi olan kişiler hakkında verilen izindir 



 

15) Sorgu nedir ? 

 

· Şüpheli veya sanığın hakimce ifadesinin alınması ve soru sorulmasıdır 

 

16) Savunma nedir ? 

 

· Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi 

ile fiil arasında ki ilişkiyi kendi görüşüyle ortaya koymak kendi görüşüne ilişkin olarak delil 

toplanmasını talep etmesidir 

 

17) Sanık nedir ? 

 

· Hakkında kamu davası açılan şüphelidir 

 

18) Mevcutlu ne demektir ? 

 

· Kolluk kuvvetleri tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken soruşturmaya konu sanıklarında 

birlikte getirilmesidir 

 

19) Mahkum nedir ? 

 

· Hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıktır 

 

20) Karar düzeltme nedir ? 

 

· Yargıtay ilgili dairesinin bozma ve ya onama kararından sonra açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde 

son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin kararın kabulüdür 

 



21) Kanun yararına temyiz nedir ? 

 

· Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle 

ilgili olarak adalet bakanlığı ile cumhuriyet başsavcılğı tarafından başvurulabilin bir kanun yoludur 

amacı ise yanlış hukuki kararların yerleşmesini ve örnek alınmasını engellemektir 

 

22) İştirak nedir ? 

 

· Bir fiile birden çok kişinin katılımına iştirak denir 

 

23) İnfazın ertelenmesi nedir ? 

 

· Belirli mahkumiyetlerin infazının geçerli mazaret ve koşulların varlığı halinde ileri tehiridir 

 

24) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir ? 

 

· Sanık hakkında iki yıl ve daha az mahkumiyet kararı söz konusu olduğunda ve yasal şartlar 

çerçevesinde verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana terk etmedir 

 

25) Göz altı nedir ? 

 

· Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin 

sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile konunda belirtilen sürece alıkonulmasıdır 

 

26) Fezleke nedir ? 

 

· Hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti) özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin 

bulunmadığı ilçelerde meydana gelen olayların ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde bütün 

deliller toplanarak merkez cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen iddianame öncesi sonuç yazısı 

 



27) Faili meçhul nedir ? 

 

· Kim tarafıdan işlendiği bilinmeyen hadiselerdir 

 

28) Delil nedir ? 

 

· Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta ispat 

 

29) Çağrı kağıdı nedir ? 

 

· Cumhuriyet savcılığı soruşturma aşamasında dinlanması gereken şüpheli mağdur ve tanıkların 

gelmesinin istendiği kağıt 

 

30) Ceza fişi nedir ? 

 

· Keşinleşen kararların miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlenmek üzere düzenlenen adli 

sicile sevk edilen evrak 

 

31) Bihakkın tahliye nedir ? 

 

· Şart olmaksızın hakkıyla cezasını çekmiş tüketmiş olmak 

 

32) Beraat nedir ? 

 

· Suçlu bulunmama hali başlangıçtan beri kirlenmemiş olma 

 

33) Önleme araması nedir ? 

 



· Suç işlenmeden önceki aşamada idarece yürütülen arama biçimidir 

 

34) Adli arama nedir? 

 

· Hakim kararı ile yapılan ev ve iş yeri aramasıdır 

 

35) Ara karar nedir ? 

 

· Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara yardımcı kararlardır 

 

36) Adli sicil kaydı nedir ? 

 

· Kesinleşmiş mahkümiyet kararlarını gösterir kayıt 

 

37) CTE de tutulan defterleri sayınız 

 

· Gelen giden evrak kayıt defteri 

 

· Karar defteri 

 

· Ziyaret defteri 

 

· Muhabere dosyası 

 

· Rapor dosyası 

 

· Mevzuat dosyası 



 

38) Ceza evi katibinin görevleri nelerdir 

 

· Uyapda hükümlü tutuklu kayıtlarını yapmak 

 

· Giriş çıkış kayıtlarını yapmak 

 

· Hastene sevklerini yapmak 

 

· Tutuklu ve hükümlülerin defter kayıtlarını yapmak 

 

· Tutuklu ve hükümlülerin dosyalarının temiz düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak 

 

· Disiplin cezalarını takip etmek 

 

· Kurumsal yazışmaları yapmak 

 

· Tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili yazıları yazmak 

 

· Amirleri tarafından verilen diğer işleri eksiksiz yerine getirmek 

 

39) Cumhuriyet başsavcısının görevleri nelerdir ? 

 

· Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek 

 

· Başsavcılığın verimli düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak iş bölümü yapmak 

 



· Gerektiğinde adli göreve ilişkin işleri yapmak kanun yollarına başvurmak duruşmalara katılmak ve 

izlemek 

 

· Kanunda verilen diğer işleri yapmak 

 

40) Cumhuriyet başsavcılığının görevleri nelerdir ? 

 

· Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek soruşturma yapmak ve ya yaptırmak 

 

· Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerine kamu adına izlemak gerektiğinde kanun yollarına 

başvurmak 

 

· Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak 

 

· Kanunda gösterilen diğer işleri yapmak 

 

41) Keanlemyekün ne demektir ? 

 

· Hukuki işlemin sonuç doğurmaması demektir 

 

42) Müşteki nedir ? 

 

· Şikayet eden şikayet hakkı olan 

 

43) Sübut ne demektir ? 

 

· Suçun delillendirilmesi ispatıdır 

 



44) İcbar nedir ? 

 

· Bir kişiyi bir şeye ve ya bir şeyi yapmaya zorlamadır 

 

45) İrtikap suçu nedir? 

 

· Kamu görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak kendisine veya bir başkasına çıkar 

sağlamasıdır 

 

46) Mağdur nedir ? 

 

· Suçtan zarar gören kişi 

 

47) Soruşturma nedir ? 

 

· Suçun öğrenilmesinden başlayarak iddianamenin kabulene kadar savcılık makamının yaptığı 

inceleme işidir tahkik tahkikat ilgili ve tanıklardan bilgi toplama işi 

 

48) Müzekkere nedir ? 

 

· İstem yazısı 

 

49) Müvekkil nedir ? 

 

· Vekalet veren , avukatın vekilliğini yaptığı kişiye denir 

 

50) Müdafii nedir ? 

 



· Vekillik ilişkisi olmadın yasa gereği sanığı savunan avukat 

 

51) Men-i müdahale nedir ? 

 

· Bir taşınmazın haksız işgaline karşı açılan verilen dava sonrası alınan karardır 

 

52) Lahiya nedir ? 

 

· Herhangi bir konuda görüş bildiren yazıdır 

 

53) Kovuşturma nedir ? 

 

· Ceza davasının mahkeme evresi yargılama safhasıdır 

 

54) Müdahil ne demektir ? 

 

· Davaya taraf olan ve yasanın davanın taraflarına verdiği hakları kullanan kişidir 

 

55) Kararın tavzihi nedir ? 

 

· Verilen karar hakkında kararı veren merciden belirsiz kısımların aydınlatılmasının istenmesidir 

 

56) İsticvap nedir ? 

 

· Bir tarafın kendi aleyhinde olan bir ve ya birkaç vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya 

çekilmesidir 

 

57) İzhar nedir ? 



 

· Kolluk güçleri marifetiyle mahkemeye zorla getirme 

 

58) İddianame nedir ? 

 

· Şüpheli hakkında mahkemeye sunulan şüphelinin cezalandırılmasını talep eden savcılık yazısıdır 

 

59) Hukuki ihtilaf nedir? 

 

· İçerisinde suç barındırmayan ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme 

 

60) Fail nedir ? 

 

· Hareketi gerçekleştiren kişi suçu işleyen 

 

61) Tedip hapsi nedir ? 

 

· İtiraz ve temyiz yolu olmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçlı hapis cezasıdır 

 

62) Denetimli serbestlik nedir ? 

 

· Ceza evine girmeden dışarda bazı kurallara uyma zorunluluğudur 

 

63) Davaname nedir? 

 

· Cumhuriyet savcılığının konuyu ilgilendiren fakat ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk 

mahkemesinde görülecek davayı açtığı belge 

 



64) Fezleke nedir ? 

 

· Hukukda bir mahkeme kararının soruşturmanın özetine denir 

 

65) Mürkerrir nedir ? 

 

· Tekrar suç işleyen kişiye denir 

 

66) Koşullu Salıverme nedir ? 

 

· Hakkında hükmedilen hapis cezasının bir kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçiren ve hükümlülüğün 

kanunca öngörülen diğer koşullarında varlığı halinde tahliye tarihinden önce salıverilmesidir 

 

67) İnfazın konusu nedir 

 

· Kesinleşmiş bir mahkeme hükmüdür 

 

68) Adli para cezası nedir ? 

 

· Adli para cezası, beş günden az, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde yediyüzotuz günden fazla 

olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması 

suretiyle hesaplanan meblağın, hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir 


