
 

 

8. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soru ve Cevapları 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin  
    işlevlerinden biri değildir? 
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar 
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını  
    sağlar 
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar 
d) Merminin azami mesafesini artırır 
e) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya  
    atılmasını sağlar 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi silahların  
    parçalarından biri değildir? 
a) Kabza 
b) Namlu 
c) Sürgü 
d) Harbi 
e) Horoz 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik  
    görevlilerinin silahla görev yapamayacağı  
    yerlerden birisidir? 
a) Eğitim ve öğretim kurumları 
b) Kişi koruma 
c) Cenaze törenleri 
d) Para ve değerli eşya taşınması 
e) Hepsi 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin  
    bölümlerinden değildir? 
a) Kovan 
b) Namlu 
c) Kapsül 
d) Barut 
e) Çekirdek 
 
5. 6136 Sayılı Kanun çerçevesinde ateşli  
    silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç  
    yaşını doldurmuş olmalıdır? 
a) 20 yaşını 
b) 21 yaşını 
c) 18 yaşını 
d) 15 yaşını 
e) 25 yaşını 
 
6. 6136 Sayılı Kanun kapsamında,  
    bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil  
    vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik  
    süresi kaç yıldır? 
a) 3 yıl 
b) 4 yıl 
c) 2 yıl 
d) 5 yıl 
e) 1 yıl                                                               1 

7. Hangisi silah bakım zamanlarından   
    değildir? 
a) 3 günlük bakım 
b) Haftalık bakım 
c) Atış öncesi bakım 
d) Atış sonrası bakım 
e) Hepsi 
 
8. 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 
 
9. 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 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi silah  
      temizliğinde ya da muhafazasında  
      kullanılan yağ çeşitlerinden değildir? 
a) Koruma yağı 
b) Gres yağı 
c) Makine yağı 
d) Temizleme yağı 
e) Motor yağı 
 
11. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı  
      Kanun kapsamına girmez? 
a) Kama 
b) Hançer 
c) Saldırma 
d) Sustalı çakı 
e) Oluksuz bıçak 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu  
      silahların parçalarından değildir? 
a) Alev gizleyen 
b) Namlu 
c) Gez- arpacık 
d) Sürgü 
e) Şarjör 
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13. Aşağıdakilerden hangisi silah  
      sökülürken dikkat edilecek hususlardan  
      değildir? 
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir 
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir 
c) Şarjör çıkarılmaz 
d) Şarjör çıkarılır 
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol  
    edilir 
 
14. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme  
      ne denir? 
a) Kabza 
b) Gövde 
c) Şarjör yuvası 
d) Tutma kolu 
e) El kundağı 
 
15. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek  
      bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kovan 
b) Barut 
c) Çekirdek 
d) Kapsül 
e) Mermi 
 
16. Etkili mesafe nedir? 
a) Silahın menzili 
b) Merminin delme gücü 
c) Fişeğin ilk hızı 
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi 
e) Atıcının görüş mesafesi 
 
17. Ateşli silahlarda namlu içindeki  
      çıkıntılara ne ad verilir? 
a) Yiv 
b) Set 
c) Çap 
d) Hazne 
e) Rayyür 
 
18. Kullanıldığında uzaktan yada yakından  
      canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz  
      hale getiren, canlı organizmaları hasta  
      eden, cansız varlıkları parçalayan ve  
      ortadan kaldıran veya yok eden araçların  
      tümüne………….. denir. 
a) Kimyasal silah 
b) Biyolojik silah 
c) Nükleer silah 
d) Ateşli silah 
e) Silah 
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19. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere  
      ………….denir. 
a) Hazne 
b) Rampa 
c) Namlu 
d) Şarjör 
e) Fişek yatağı 
 
20. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın  
      sürgüsü üzerinde bulunmaz? 
a) Kovan atma boşluğu 
b) Arpacık 
c) Gez 
d) Tetik 
e) Tırnak 
 
21. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri  
      aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Unutkanlık 
b) İhmal 
c) Kendine aşırı güven 
d) Bilinçsizlik 
e) Hepsi 
 
22. Doğru nişan alma aşağıdakilerden  
      hangisidir? 
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli 
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli 
c) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli 
d) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli 
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli 
 
23. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği   
      en uzak mesafeye ne denir? 
a) Mermi yolu 
b) Etkili menzil 
c) Azami menzil 
d) İlk hız 
e) Hiçbiri 
 
24. Atış esnasında dinlenmek amacıyla  
      tabanca namlusu yere ….. derece açı  
      yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda  
      boş bırakılan yere aşağıdakilerden  
      hangisi yazılmalıdır? 
a) 25 
b) 35 
c) 45 
d) 55 
e) 65 
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25. Tabancalarda ateşleme ilk olarak  
      aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar? 
a) Horoz 
b) Tetik 
c) Emniyet mandalı 
d) Yerine getiren yay ve mili 
e) Ateşleme iğnesi 
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8.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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