
 

 

10. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soru ve Cevapları 
 
1. Tırnak ne işe yarar? 
a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip     
    çıkarılmasına 
b) Tabancanın monte edilmesine 
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye 
d) Kapsülü ateşlemeye 
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye 
 
2. Ateşli silah nedir? 
a) Barut gazı ile çalışan aletlerdir 
b) Patlayınca namludan ateş çıkaran silahlardır 
c) Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık,  
    büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi      
   ile uzak mesafelere atan silahlardır 
d) Kapsül adı verilen özel, şekil, ağırlık ve  
    büyüklükteki cisimleri, uzak mesafelere atan  
    silahlardır 
e) En az 5 adet fişek kapasiteli silahlardır 
 
3. Barut gazının basıncıyla geriye giden  
    sürgünün tekrar yerine gelmesini ne   
    sağlar? 
a) Namlu 
b) İcra yayı 
c) Horoz 
d) Gez 
e) Tetik 
 
4. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan  
    hangisi bulunmaz? 
a) Namlu 
b) Tetik 
c) Emniyet mandalı 
d) Horoz 
e) Hiçbiri 
 
5. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden    
    hangisidir? 
a) Fişeğe hız verir 
b) Çekirdeğe yön verir 
c) Barutun nemlenmesini önler 
d) Barutun ateşlemesini sağlar 
e) Fişeğe yön verir 
 
6. Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan  
    ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden    
    hangisidir? 
a) Kesici ve ezici olması 
b) Ateşli silah olması 
c) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması 
d) Yok edici olması 
e) Delici olması 
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7. Aşağıdaki parçalardan hangisi fişek  
    parçalarından değildir? 
a) Kovan 
b) Barut 
c) Kapsül 
d) Çekirdek 
e) Tırnak 
 
8. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı     
    olarak aşağıdakilerden hangisine  
    giremez? 
a) Lokantalar 
b) Marketler 
c) Cezaevleri 
d) Oteller 
e) Hiçbiri 
 
9. Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını  
    doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına  
    verilir? 
a) 20 yaş – 3 yıl 
b) 21 yaş – 5 yıl 
c) 23 yaş – 5 yıl 
d) 21 yaş – 6 yıl 
e) 18 yaş – 7 yıl 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi taşıma ruhsatı  
      alamaz? 
a) Vali 
b) Hakim 
c) Savcı 
d) 6136 Sayılı Yasadan hüküm giyen 
e) Hiçbiri 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi 6136 Sayılı  
      Kanun kapsamında silah olarak  
      değerlendirilmez? 
a) Tornavida 
b) Kama 
c) Bıçak 
d) Hançer 
e) Tabanca 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi silahların  
      parçalarından biri değildir? 
a) Kabza 
b) Namlu 
c) Sürgü 
d) Harbi 
e) Horoz 

 

Diğer sayfaya geçiniz. 

       sinavinahazirlaniyorum.com 

https://sinavinahazirlaniyorum.com/


 

 

13. 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 
 
14. 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 
 
15. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu  
      silahların parçalarından değildir? 
a) Alev gizleyen 
b) Namlu 
c) Gez- arpacık 
d) Sürgü 
e) Şarjör 
 
16. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek  
      bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kovan 
b) Barut 
c) Çekirdek 
d) Kapsül 
e) Mermi 
 
17. 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 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin  
      mesafesini etkileyen faktörlerden biri  
      değildir? 
a) Çekirdeğin ağırlığı 
b) Havanın yoğunluğu 
c) Rüzgar 
d) Atıcının uzmanlığı 
e) Havanın ısısı 
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19. 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 
 
20. 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 
 
21. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri  
      aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Unutkanlık 
b) İhmal 
c) Kendine aşırı güven 
d) Bilinçsizlik 
e) Hepsi 
 
22. 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 
 
23. Hangisi silah bakım zamanlarından  
      değildir? 
a) 3 günlük bakım 
b) Haftalık bakım 
c) Atış öncesi bakım 
d) Atış sonrası bakım 
e) Hepsi 
 
24. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal  
      silahların özelliklerinden değildir? 
a) Parça tesirli olması 
b) Sinir sistemini etkilemesi 
c) Yakıcı olması 
d) Boğucu olması 
e) Göz yaşartıcı olması 
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25. Aşağıdakilerden hangisi nişangâh  
      sistemidir? 
a) Tetik-tetik korkuluğu 
b) Gez-arpacık 
c) Şarjör-şarjör tablası 
d) Horoz-iğne 
e) Şarjör-çerçeve 

 

 

 

 

 

 

10.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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