
 

 

11. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soru ve Cevapları 
 
1. Özel güvenlik görevlilerinin silah 
taşımasına nerelerde müsaade edilmez? 
a) Eğitim öğretim kurumlarında 
b) Sağlık tesislerinde 
c) İçkili yerlerde 
d) Talih oyunları işletmelerinde 
e) Hepsi 
 
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) Horoz 
c) İcra yayı 
d) Gez 
e) Tetik 
 
4. Aşağıdaki yerlerden hangisine silahla 
girilebilir? 
a) Akıl hastaneleri 
b) Yanıcı ve patlayıcı madde üretim ve 
depolama tesisleri 
c) Uçaklara 
d) Mahkemelere 
e) Alışveriş merkezlerine 
 
5. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Fişeğe hız verir 
b) Çekirdeğe yön verir 
c) Barutun ateşlemesini sağlar 
d) Barutun nemlenmesini önler 
e) Fişeğe yön verir 
 
6. Tabanca fişekleri hangi unsurların 
birleşmesi ile oluşur? 
a) Kovan, çekirdek, kapsül, barut 
b) Mermi, kapsül, barut, mermi çekirdeği 
c) Kovan, mermi, kapsül, arpacık 
d) Çekirdek, kovan, barut 
e) Kapsül, barut, kovan 
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7. Aşağıdaki parçalardan hangisi fişek 
parçalarından değildir? 
a) Kovan 
b) Barut 
c) Kapsül 
d) Çekirdek 
e) Arpacık 
 
8. İğnenin kırılması halinde; 
a) Tabanca dolduruş yapamaz 
b) Fişek ateşlenemez 
c) Tabanca emniyete alınamaz 
d) Fişek yatağına fişek sürülmez 
e) Şarjör yerine takılamaz 
 
9. Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını 
doldurmuş olmak gerekir ve en fazla 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 silah bakımı 
sırasında, kullanılacak malzemelerdendir? 
a) Bakır telli fırça 
b) Kıl fırça 
c) İnce uçlu ahşap 
d) Harbi 
e) Hepsi 
 
11. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı 
Kanun kapsamına girer? 
a) Bir meslek veya sanatta kullanılan kesici 
aletler 
b) Yivsiz av tüfekleri 
c) Sportif amaçlı hava tabancaları 
d) Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar 
e) Hepsi 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi silahların 
parçalarından biri değildir? 
a) Kabza 
b) Namlu 
c) Sürgü 
d) Kapsül 
e) Horoz 
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13. Alev kanalı silahın neresinde bulunur? 
a) Namlu 
b) Sürgü 
c) Kovan atacağı 
d) Fişek yatağı 
e) Kovan 
 
14. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme 
nedir? 
a) El kundağı 
b) Şarjör yuvası 
c) Tutma kolu 
d) Kabza 
e) Gövde 
 
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 faydalardandır? 
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir 
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar 
c) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır 
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır 
e) Hepsi 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin 
mesafesini etkileyen faktörlerden biri 
değildir? 
a) Çekirdeğin ağırlığı 
b) Havanın yoğunluğu 
c) Rüzgâr 
d) Tetiği ezerek çekmek 
e) Havanın ısısı 
 
19. Atış için sıra bekleyen merminin işgal 
ettiği yere …..…, atışa hazır fişeğin işgal 
ettiği yere de ……… denir. 
a) Fişek yatağı-hazne 
b) Namlu –hazne 
c) Hazne-fişek yatağı 
d) Hazne-şarjör 
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20. Fişek çekirdeğinin namluyu terk ettiği 
andaki hızına (m/sn) ne denir? 
a) İlk hız 
b) Mermi yolu 
c) Vuruş hızı 
d) Vuruş noktası 
e) İlk darbe 
 
21. Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde 
kalan izlerden değildir? 
a) İğne izi 
b) Çıkarıcı izi 
c) Tırnak izi 
d) Set izi 
e) Hiçbirisi 
 
22. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını 
oluşturan öğelerden biri değildir? 
a) Göz 
b) Namlu ucu 
c) Gez 
d) Hedef 
e) Arpacık 
 
23. Hangisi silah bakım zamanlarından 
değildir? 
a) 8 günlük bakım 
b) Haftalık bakım 
c) Atış öncesi bakım 
d) Atış sonrası bakım 
e) Hepsi 
 
24. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal 
silahların özelliklerinden değildir? 
a) Kesici ve delici olması 
b) Sinir sistemini etkilemesi 
c) Yakıcı olması 
d) Boğucu olması 
e) Göz yaşartıcı olması 
 
25. Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu 
silahtır? 
a) 14’lü 
b) Kırıkkale 
c) Baretta 
d) G-3 
e) Rugger 
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11.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Kanalımız 

Facebook Adresimiz 

Facebook Grubumuz 

İnstagram Adresimiz 

Twitter Hesabımız 
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