
 

 

9. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soru ve Cevapları 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin  
    bölümlerinden değildir? 
a) Namlu 
b) Kovan 
c) Kapsül 
d) Barut 
e) Çekirdek 
 
2. 6136 Sayılı Kanun kapsamında,  
    bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil  
    vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik  
    süresi kaç yıldır? 
a) 3 yıl 
b) 5 yıl 
c) 2 yıl 
d) 4 yıl 
e) 1 yıl 
 
3. Etkili mesafe nedir? 
a) Silahın menzili 
b) Fişeğin ilk hızı 
c) Merminin delme gücü 
d) Atıcının görüş mesafesi 
e) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi 
 
4. Doğru nişan alma aşağıdakilerden  
    hangisidir? 
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli 
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli 
c) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli 
d) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli 
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli 
 
5. Hangisi silah bakım zamanlarından  
    değildir? 
a) 3 günlük bakım 
b) Haftalık bakım 
c) Atış öncesi bakım 
d) Atış sonrası bakım 
e) Hepsi 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin  
    sağladığı faydalardan biri değildir? 
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir 
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar 
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar 
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır 
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır 
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7. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …….,  
    atış için sıra bekleyen merminin işgal  
    ettiği yere de ……………. denir? 
a) Fişek yatağı-namlu 
b) Namlu –hazne 
c) Fişek yatağı- hazne 
d) Hazne-şarjör 
e) Rampa-fişek yatağı 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin  
    mesafesini etkileyen faktörlerden biri  
    değildir? 
a) Çekirdeğin ağırlığı 
b) Havanın yoğunluğu 
c) Rüzgâr 
d) Atıcının uzmanlığı 
e) Havanın ısısı 
 
9. Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü  
    üzerinde bulunmaz? 
a) İcra yayı 
b) Gez 
c) Arpacık 
d) Kovan atma boşluğu 
e) Tetik 
 
10. Tabancalarda ateşleme ilk olarak  
       aşağıdaki parçalardan hangisiyle  
       başlar? 
a) Horoz 
b) Tetik 
c) Emniyet mandalı 
d) Yerine getiren yay ve mili 
e) Ateşleme iğnesi 
 
11. 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 
  
12. Aşağıdakilerden hangisi silahların  
      parçalarından biri değildir? 
a) Kabza 
b) Namlu 
c) Sürgü 
d) Harbi 
e) Horoz  
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13. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı  
      Kanun kapsamına girmez? 
a) Kama 
b) Hançer 
c) Saldırma 
d) Sustalı çakı 
e) Oluksuz bıçak 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi silahlarda  
      bulunan emniyetlerden değildir? 
a) Horoz emniyeti 
b) Tetik emniyeti 
c) Sürgü emniyeti 
d) Şarjör emniyeti 
e) İkaz pim emniyeti 
 
15. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği  
      en uzak mesafeye ne denir? 
a) Mermi yolu 
b) Etkili menzil 
c) Azami menzil 
d) İlk hız 
e) Hiçbiri 
 
16. 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 
 
17. 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 
 
18. İğnenin kırılması durumunda  
      aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a) Tabanca dolduruş yapamaz 
b) Fişek ateşlenemez 
c) Tabanca emniyete alınamaz 
d) Horoz düşmez 
e) Tetik çalışmaz 
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19. Fişek ateş almadığında, silah sökülüp  
      nedeni araştırılmazdan önce, silahın  
      namlusu hedefe doğru olarak atış  
      kurallarına göre en az kaç saniye  
      bekletilmelidir? 
a) 5 sn 
b) 10 sn 
c) 15 sn 
d) 30 sn 
e) 45 sn 
 
20. Parmağın nişan hattına paralel ters bir  
      kuvvetle artan oranda baskı yapmasına  
      ne denir? 
a) Tetik ezme 
b) Horoz indirme 
c) Ateş etme 
d) Nişan alma 
e) Şarjör çıkarma 
 
21. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu  
      silahların parçalarından değildir? 
a) Alev gizleyen 
b) Namlu 
c) Gez- arpacık 
d) Sürgü 
e) Şarjör 
 
22. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme  
      ne denir? 
a) Kabza 
b) Gövde 
c) Şarjör yuvası 
d) Tutma kolu 
e) El kundağı 
 
23. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek  
      bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kovan 
b) Barut 
c) Çekirdek 
d) Kapsül 
e) Mermi 
 
24. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini  
      hangi parça görür? 
a) Top yuvaları 
b) Çıkarıcı yıldızı 
c) Tırnak 
d) Horoz örsü 
e) Top kilidi 
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25. 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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