
 

 

6. Dönem Özel Güvenlik  Sınav Soru ve Cevapları 
 
1. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi  
    parçalar aşağıdakilerin hangisi üzerinde  
    bulunur? 
a) Gövde 
b) Sürgü 
c) Kabza 
d) Hazne 
e) Nişan tertibatı 
 
2. Rampa nerede bulunur? 
a) Şarjörde 
b) Namlu ağzında 
c) Horozun altında 
d) Fişek yatağı gerisinde 
e) Sürgü üzerinde 
 
3. Çap nedir? 
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir 
b) Yiv ve set sayısıdır 
c) Namlu boyudur 
d) Fişek yatağının çapıdır 
e) Silahın kapasitesidir 
 
4. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur? 
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı  
    yapabilir 
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken  
    bakımdır, gerekli görülen parçaları değiştirilir 
c) Her zaman yapılan bakımdır 
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır 
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir 
 
5. Tabanca fişekleri, hangi unsurların  
    birleşmesi ile oluşur? 
a) Kovan-Mermi çekirdeği-Kapsül-Barut 
b) Mermi-Kapsül-Barut- Kartuş 
c) Kovan-Mermi-Kapsül-Kartuş 
d) Kovan-Mermi 
e) Kapsül-Barut 
 
6. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak  
    hangi grup altında toplanır? 
a) Ateşli silahlar 
b) Ateşsiz silahlar 
c) Sivil silahlar 
d) Hafif ateşli silahlar 
e) Harp silahları 
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7. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin  
    mesafesini etkileyen faktörlerden biri  
    değildir? 
a) Çekirdeğin ağırlığı 
b) Havanın yoğunluğu 
c) Rüzgar 
d) Atıcının uzmanlığı 
e) Havanın ısısı 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin  
    sağladığı faydalardan biri değildir? 
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir 
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar 
c) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını arttırır 
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır 
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan  
    parçalar arasında yer almaz? 
a) Çap 
b) Barut 
c) Çekirdek 
d) Kapsül 
e) Kovan 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi 6136 Sayılı  
      Yasaya göre silah değildir? 
a) Şişli baston 
b) Topuz 
c) Saldırma 
d) Hançer 
e) Levye 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgüsü  
      üzerinde bulunmaz? 
a) İcra yayı 
b) Gez 
c) Arpacık 
d) Kovan atma boşluğu 
e) Tırnak 
 
12. Özel şekil ve niteliği bulunan mermi  
      çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak  
      mesafeye atan aletlere ne denir? 
a) Kimyasal silah 
b) Biyolojik silah 
c) Ağır silah 
d) Ateşli silah 
e) Otomatik silah 
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13. Etkili mesafe nedir? 
a) Silahın menzili 
b) Merminin delme gücü 
c) Fişeğin ilk hızı 
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi 
e) Atıcının görüş mesafesi 
 
14. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini  
      hangi parça görür? 
a) Top yuvaları 
b) Çıkarıcı yıldızı 
c) Tırnak 
d) Horoz örsü 
e) Top kilidi 
 
15. Taşıma ruhsatı silahlar kaç yıl için  
      geçerlidir? 
a) 1 yıl 
b) 2 yıl 
c) 3 yıl 
d) 4 yıl 
e) 5 yıl 
 
16. Hangisi silah bakım zamanlarındandır? 
a) Günlük bakım 
b) Haftalık bakım 
c) Atış öncesi bakım 
d) Atış sonrası bakım 
e) Hepsi 
 
17. Mermi ve saçma adı verilen özel  
      nitelikteki cisimleri uzak mesafelere  
      gönderen silahın parçasına verilen isim  
      hangisidir? 
a) Çerçeve 
b) Şarjör 
c) Fişek yatağı 
d) Namlu 
e) Hazne 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi silahlarda  
      bulunan emniyetlerden değildir? 
a) Horoz emniyeti 
b) Tetik emniyeti 
c) Sürgü emniyeti 
d) Şarjör emniyeti 
e) İkaz pim emniyeti 
 
19. Ateşli silahlarda namlu içindeki  
      çıkıntılara ne ad verilir? 
a) Yiv 
b) Set 
c) Çap 
d) Hazne 
e) Rayyür  
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20. Göz, gez, arpacık ve hedefin aynı düzlem  
      üzerinde olmasına ne denir? 
a) Hedef hattı 
b) Hedef 
c) Yükseliş hattı 
d) Nişan hattı 
e) Hiçbiri 
 
21. Aşağıdakilerden hangisi silah  
      sökülürken dikkat edilecek hususlardan  
      değildir? 
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir 
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir 
c) Sürgü çekilerek namlu parmakla kontrol edilir 
d) Şarjör çıkarılır 
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol  
     edilir 
 
22. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş  
      almamasının nedenlerinden değildir? 
a) Tetik arızalı olabilir 
b) Fişek arızalı olabilir 
c) İğne kırık olabilir 
d) Tırnak arızalı olabilir 
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir 
 
23. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün  
      parçası değildir? 
a) Şarjör gövdesi 
b) Şarjör kapağı 
c) Şarjör yayı 
d) Şarjör çıkartma kilidi 
e) Şarjör kapak kilidi 
 
24. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme  
      ne denir? 
a) Kabza 
b) Gövde 
c) Şarjör yuvası 
d) Tutma kolu 
e) El kundağı 
 
25. Toplu tabancalarda aşağıdaki  
      parçalardan hangisi bulunmaz? 
a) Namlu 
b) Tetik 
c) Emniyet mandalı 
d) Horoz 
e) Hiçbiri 
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6.Dönem Özel Güvenlik Sınav Sorularını online test olarak çözmek için tıklayın 

Hazırlamış oldugumuz konu tekrar özetleri için tıklayın 

En çok sorulan sorular için tıklayın  

Online testler için tıklayın 
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İnstagram Adresimiz 

Twitter Hesabımız 

 

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…   

https://sinavinahazirlaniyorum.com/6-donem-ozel-guvenlik-silah-sinav-sorulari/
https://sinavinahazirlaniyorum.com/ozel-guvenlik-ders-notlari-indir/
https://sinavinahazirlaniyorum.com/kategori/online-deneme-sinavlari/ogg/
https://sinavinahazirlaniyorum.com/kategori/online-deneme-sinavlari/sinav-sorulari/ogg-sinav-sorulari/
https://www.youtube.com/channel/UC1QOaVUbKJl3R5xHDrkUGRg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/emrah.akkaya.7946
https://www.facebook.com/groups/1217758028581774
https://www.instagram.com/emrahakkaya761/
https://twitter.com/sinavhazir

