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1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek 

önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve 

istenen ilave tedbirlerin alınmaması 

durumunda ne ceza verilir? 

A)  Mülki idare amirleri-idari para cezası 

B)  Yetkili genel kolluk-idari para cezası 

C)  İşveren- ücret kesme cezası 

D)  İl özel güvenlik komisyonu-özel 

güvenlik kimlik kartı iptali 

E)  Özel güvenlik yöneticisi/güvenlik 

sorumlusu-iş akdinin feshi 

 

2. Bir alışveriş merkezinde görev yapan 

özel güvenlik görevlisi Hasan, silahla 

adam yaralama olayına müdahalede 

bulunmuştur. Hasan’ın yaptığı hangi 

müdahale yanlıştır?  

A) Şüpheliyi yakalamak 

B) Şüphelinin silahını muhafaza altına almak 

C) Genel kolluğa bilgi vermek 

D) Şüpheliyi sorgulamak 

E) Olay yerini koruma altına almak 
 

3. Ahmet bir sitede özel güvenlik görevlisi 

olarak çalışmaktadır. Görevini ifa 

ederken hangi durumda konut 

dokunulmazlığı ilkesini ihlal etmiş 

sayılır?  

A)  Yangın  

B)  Şikayet 

C)  Sel felaketi  

D)  Toprak kayması 

E)  Deprem 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, özel 

güvenlik görevlilerinin yetkilerinden 

biri değildir? 

A)  Suçüstü hallerinde yakalama  

B)  Suçüstü hallerinde yakalama ve 

muhafaza altına alma 

C)  Suç sonrası ifade alma 

D)  Davetiye usulü girilen özel alanlarda 

kimlik sorma 

E)  Kontrol alanı olan girişlerde, metal 

detektör ve X-Ray cihazları yardımı ile 

giriş yapanları güvenlik kontrolünden 

geçirme 

 

 

 

 

 

 

 

5. “Özel güvenlik görevlisi Ahmet, koruma 

ve güvenlik hizmetinin dışında başka bir 

hizmette  ________”  
 Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru bir 

şekilde dolduran ifade hangisidir?  

A)  Çalıştırılamaz 

B)  Gönüllü olursa çalıştırılabilir 

C)  Ücret ödenirse çalıştırılabilir 

D)  Görev alanında çalıştırılabilir 

E)  Görev süresi içinde çalıştırılabilir 

 

6. Özel güvenlik görevlisi Murat, 5188 

sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun’un 17’inci maddesinde belirtilen 

grev yasağına uymamıştır. Kanunun 

20’nci maddesi gereği Murat’a verilecek 

idari ceza hangisidir?  

A)  Kimlik kartı valilikçe iptal edilir ve bir daha 

özel güvenlik alanında çalışamaz  

B)  Altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev 

alamaz 

C)  Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev 

alamaz 

D)  Üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir 

E)  Altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir 

 

7. Konusu suç teşkil eden emir ile ilgili 

olarak, aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?  

A)  Derhal yerine getirilir 

B)  Görev alanı içindeyse yerine getirilir 

C)  Hiçbir suretle yerine getirilmez 

D)  Görev süresi içindeyse yerine getirilir  

E)  Yazılı olarak verilirse yerine getirilir 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 

görevlilerinde aranacak şartlardan biri 

değildir?  

A)  En az 168 cm boyunda olmak 

B)  Türk vatandaşı olmak 

C)  En az 18 yaşını doldurmuş olmak 

D)  Özel güvenlik eğitimini başarıyla 

tamamlamış olmak 

E)  Görevini yapmasına engel bir akıl hastalığı 

bulunmamak 
 

9. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel 

güvenlik görevlisi çalışabilir?  

A)  Talih oyunları işletmelerinde 

B)  Kişi korumalarında 

C)  Sağlık tesislerinde 

D)  Eğitim ve öğretim kurumlarında 

E)  Spor müsabakalarında 
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10. “15 kişi veya daha fazla sayıda özel 

güvenlik görevlisi çalıştırılan yerlerde 

en az bir __________ belirlenmelidir.”  
 Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru bir 

şekilde dolduran ifade hangisidir?  

A)  Yönetici  

B)  Eğitimci 

C)  Şirket bölüm yöneticisi 

D)  Güvenlik sorumlusu 

E)  Silah sorumlusu 

 

11. 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun 

kapsamında görevli özel güvenlik 

görevlisi yetkilerini ne zaman ve 

nerede kullanabilir?  

A)  Sadece polis sorumluluk bölgesinde 

B)  Sadece jandarma sorumluluk bölgesinde 

C)  Görev alanı dışında ve görevli olmadığı 

süre içinde 

D)  Zaman ve yer gözetmeksizin her yerde 

her zaman 

E)  Görevli olduğu süre içinde ve görev 

alanında 

 

12. Zor kullanma yetkisinin 

kullanılması gerektiğinde izlenmesi 

gereken sıralama hangi şıkta doğru 

olarak verilmiştir?  

A)  Bedeni kuvvet, maddi güç, silah 

kullanımı 

B)  Silah kullanımı, maddi güç, bedeni 

kuvvet 

C)  Maddi güç, silah kullanımı, bedeni 

kuvvet 

D)  Maddi güç, bedeni kuvvet, silah 

kullanımı 

E)  Bedeni kuvvet, silah kullanımı, maddi 

güç 

 

13. Savunma sanayi ve havacılık 

şirketinde silahlı olarak görev yapan 

özel güvenlik görevlisi hangi halde 

evinde demirbaşa kayıtlı görev 

silahını bulundurabilir?  

A)  Polisin onayı ile 

B)  Evinde silah bulunduramaz 

C)  Mülki amirin izniyle 

D)  Acil ve zorunlu hallerde 

E)  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 

Dair Kanununun verdiği yetkiyle 

 

 

 

14. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, özel 

güvenlik hizmetinde işçi olarak çalışan 

özel güvenlik görevlisine hangi şartla 

yedi buçuk saatin üzerinde gece 

çalışması yaptırılabilir?   

A)  İşverenin yazılı onayı 

B)  Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayı 

C)  Özel güvenlik yöneticisinin yazılı onayı 

D)  Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün yazılı 

onayı 

E)  İçişleri Bakanlığının yazılı onayı 
 

15. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik’e göre; özel güvenlik izni 

alınmak suretiyle kamuya açık ya da 

umumi mahallerde sağlanan özel 

güvenlik hizmetlerinde kamu 

hürriyetlerinin korunması amacıyla 

gerektiğinde sınırlandırıcı kararları 

almaya aşağıdakilerden hangisi 

yetkilidir?  

A)  İl özel güvenlik komisyonu 

B)  Özel güvenlik yöneticisi 

C)  Yetkili genel kolluk 

D)  Özel güvenlik izni için müracaat eden kişi, 

kurum veya kuruluş yetkilisi 

E)  Özel güvenlik sorumlusu 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun’a göre grev yasağına 

uymamaktan ceza alabilir?  

A)  Özel güvenlik şirketi yöneticisi 

B)  Özel güvenlik eğitim kurumu kurucusu 

C)  Alarm izleme merkezi yöneticisi 

D)  Özel güvenlik görevlisi 

E)  Özel güvenlik şirketi temsilcisi 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi, Adli ve 

Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde 

hakimden önleme araması kararı 

alınması gerekmeyen haller için 

belirtilen kanunlardan biri değildir?  

A)  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

B)  2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 

C)  6098 sayılı Borçlar Kanunu 

D)  1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 

E)  298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Kanunu 
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18. Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku 

mevzuatına göre işçinin borçları 

arasında yer almaz?  

A)  İş görme (işi yerine getirme) borcu  

B)  İşin özenle yapılması 

C)  İşi kendisinin yapması  

D)  Ücret ödeme borcu 

E)  Sadakat borcu  
 

19. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 

görevlisinin kamu hizmetlerinden 

yararlanma hakkının engellenmesi 

suçunun işlemesiyle ilgili değildir?  

A)  Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine 

engel olunması 

B)  Kamu kurumlarında sunulan 

hizmetlerden yararlanılmasına engel 

olunması 

C)  Kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarında verilen hizmetlerden 

yararlanılmasına engel olunması 

D)  Kamu makamlarının verdiği izne dayalı 

olarak sunulan hizmetlerden 

yararlanılmasına engel olunması  

E)  Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere 

gitmek veya bir yerde kalmak 

hürriyetinden yoksun bırakılması 
 

20. 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel 

güvenlik görevlileri koruma ve 

güvenliğini sağladıkları alanlara 

girmek isteyen kişilerin üstünü 

aramak için aşağıdakilerden 

hangisini/hangilerini kullanır?  

I. Duyarlı kapı 

II. Dedektör 

III. X-ray cihazı 

IV. X-ray cihazı benzeri güvenlik 

sistemleri 

A)  Yalnız I 

B)  I ve II 

C)  III 
D)  IV 

E)  I, II, III ve IV 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi olay 

yerinden elde edilebilen biyolojik 

bulgular arasında yer alır?  

A)  Petrol artığı 

B)  Parmak izi 

C)  Mermi çekirdeği  

D)  Kovan 

E)  Kan ve tükürük 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisi 

özel güvenlik görevlisi Alper’in 

görevlerinden birisi değildir?  

A)  Suçla karşılaştığında suça el koymak    

B)  Suç delillerini muhafaza etmek   

C)  Suçun devamını önlemek 

D)  Suçu soruşturmak 

E)  Suç teşkil eden eşyayı emanete almak 
 

23. Telsiz haberleşmesi yapan özel güvenlik 

görevlisi Deniz’in hangi davranışı 

doğrudur?  

A)  Konuşmasında isim kullanmalıdır 

B)  Mesajları uzun olmalıdır 

C)  Telsiz konuşmasını Türkçe yapmalıdır 

D)  Konuşmasında rütbe kullanmalıdır 

E)  Telsizde diğer istasyonların haberleşme 

yaptığı esnada telsizin mandalına basmalıdır 
 

24. Özel güvenlik görevlileri Hakan ile 

Sedat’ın tanzim edebileceği 

tutanaklardan birisidir? 

A)  Olay yeri inceleme tutanağı 

B)  Teslim tesellüm tutanağı 

C)  Teşhis tutanağı 

D)  Yer gösterme tutanağı 

E)  Kimlik tespit tutanağı 
 

25. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla 

görevli olduğu yerin girişinde yapmış 

oldukları önleme araması ile ilgili 

hangisi yanlıştır?  

A)  Elle arama  

B)  El dedektörü ile arama 

C)  Kapı dedektörü ile arama 

D)  Eşyaların X-Ray cihazı ile aranması 

E)  Araçların ayna veya elektronik sistemler 

vasıtası ile aranması 
 

 

26. Raporlarla ilgili hangi ifade doğrudur?  

A)  Gereksiz bilgilere yer verilmelidir  

B)  Kısaltmalara ve işaretlere yer 

verilmemelidir 

C)  Sadece el yazısı ile yazılmalıdır     

D)  İlgililerle yapılan görüşmelere yer 

verilmemelidir 

E)  Raporun yazılma amacı olmamalıdır 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi üst arama 

yöntemlerinden birisi değildir? 

A)  Ayakta durdurarak 

B)  Duvar veya araca yaslayarak 

C)  Diz çöktürmek suretiyle 

D)  Yüzüstü yatırarak  

E)  Sırtüstü yatırarak 
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28. Aşağıdakilerden hangisi devriye 

yöntemlerinden biri değildir?  

A)  Olağan devriye 

B)  Planlı devriye 

C)  Olağanüstü devriye 

D)  Geri dönüşlü devriye 

E)  Dairesel devriye 
 

29. Türk Borçlar Kanunu özel güvenlik 

görevlilerine aşağıdaki hangi yetkiyi 

vermiştir?                                                  

A)  Kimlik tespiti 

B)  Fotoğraf çekme 

C)  Zor kullanma 

D)  Gözaltına alma 

E)  İfade alma 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi parmak 

izinin özelliklerindendir?  

A)  Değişmez ve değiştirilemez 

B)  Formül yapılarak sınıflandırılamaz 

C)  Karşılaştırılamaz 

D)  Arşivlenemez 

E)  Saklanamaz 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik 

bulgu çeşitlerindendir?  

A)  Cinsel akıntı, idrar, gaita 

B)  Ateşli ve ateşsiz silahlar 

C)  Fişek, çekirdek, kovan 

D)  Lifler, cam veya cam parçaları 

E)  Atış artıkları, patlayıcı maddeler 
 

32. Özel güvenlik görevlisi Gizem, görev 

alanına gelen araçların altını ayna ile 

kontrol ediyor ise kontrol noktası 

aşamalarından hangisinde görev 

yapmaktadır?  

A)  Uzak Çevre Çıkış Güvenlik Noktası 

B)  Ana Giriş Kontrol Noktası 

C)  Yakın Giriş Kontrol Noktası 

D)  Tesis Çıkış Kontrol Noktası 

E)  Kritik Alan Giriş Noktası 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 

görevlisinin adli görevi değildir?  

A)  Suça el koymak 

B)  Suçun devamını önlemek 

C)  Suçun işlenmesini önlemek 

D)  Sanığı tespit ve yakalama  

E)  Olay yerini ve suç delillerini muhafaza 

ve yetkili genel kolluğa teslim etme 
 
 

 

34. Özel güvenlik görevlileri, görev alanında 

bir suçla karşılaştığında olay yerinde 

aşağıdakilerden hangisini yapamaz?  
A)  Suça el koymak 

B)  Suçun devamını önlemek 

C)  Sanığı tespit ve yakalama  

D)  Olay yerini ve suç delillerini muhafaza 

E)  Olay yerinde bulunanların üst ve eşyalarını 

elle arayarak telefon ve diğer elektronik 

eşyayı inceleme 
 

35. Özel güvenlik görevlileri tarafından 

düzenlenen tutanaklar ile ilgili hangisi 

yanlıştır? 

A)  Tutanakta tarih ve saat bulunmalıdır 

B)  Tutanakta konusu ile ilgili başlık olmalıdır 

C)  Tutanak elle yazılabilir 

D)  Tutanakta yapılan hatalar silinerek veya 

kazınarak düzeltilebilir 

E)  Tutanak kurşun kalemle düzenlenmez 
 

36. Hangisi kritik korunan alan giriş noktası 

özelliklerinden birisidir?  

A)  Korunan yerin ilk aşamasıdır 

B)  Girişi kısıtlanmamış alandır 

C)  Genellikle üst yöneticiler bulunur 

D)  İzinsiz herkes girebilir 

E)  Saldırılara karşı ilk müdafaa yeridir 
 

37. Konyaspor ile Giresunspor arasında 

oynanacak futbol müsabakasında 

görevli özel güvenlik görevlisi Gökhan, 

aşağıdakilerden hangisi ile seyircinin 

stadyuma alınmasına engel olursa yanlış 

bir uygulama yapmış olur?  

A)  Ruhsatlı silah 

B)  Ruhsatsız silah 

C)  Kesici veya delici alet 

D)  Uyuşturucu veya uyarıcı madde 

E)  Tuşlu cep telefonu  
 

38. “İnsan bedenindeki parmak, avuç, ayak, diş 

gibi organların bıraktığı kimlik tespitine 

yarayabilecek izlere ………. izler denir.” 

ifadesindeki boşluğu aşağıdakilerden 

hangisi doğru olarak tamamlar?  

A)  Tasnif edilemez/değiştirilemez 

B)  Biyolojik tanımlayıcı 

C)  Beşeri tanımlayıcı 

D)  Bireysel tanımlayıcı 

E)  Tasnif edilebilir 
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39. Aşağıdakilerden hangisi, özel 

güvenlik görevlilerinin uygulayacağı 

güvenlik tedbirleri arasında yer 

almaz?  

A)  Şahısları duyarlı kapıdan geçirmek  

B)  Çanta ve eşyaları x-ray cihazından 

geçirmek 

C)  Şahısların üzerini el dedektörü ile 

aramak 

D)  Araçları araç altı görüntüleme aynası ile 

kontrol etmek 

E)  Şüpheli şahısların üzerlerini el ile aramak 
 

40. Devriye görevi sırasında özel güvenlik 

görevlileri görev bölgelerinde 

meydana gelen hangi olayla ilgili 

konuta giremezler?  
 

A) İmdat istenmesi   B) Yangın   C) Gürültü   
 

D) Sel   E) Deprem 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi bombanın 

yardımcı unsurlarından değildir?  

A)  Patlayıcı madde 

B)  Bant 

C)  Dış kap 

D)  Kablo 

E)  Saat  
 

42. X-Ray cihazı yardımcı ekran renkli 

monitörde C-3 patlayıcı ne renk 

görünür?  
 

A) Yeşil               B) Turuncu/Kahverengi 
 

C) Mavi      D) Kırmızı        E) Gri 
 

43. Kapı tipi metal arama dedektörü 

aşağıdakilerden hangisini tespit 

edemez?  

A)  Ateşli silahlar 

B)  Tornavida 

C)  Anahtarlık 

D)  Bozuk para 

E)  Seramik bıçak 
 

44. Güvenlik yapılanmasında aşağıdaki 

sayılanlardan hangisi iç halkada 

bulunur?  

A)  Jiletli Teller 

B)  Mantar Bariyerler 

C)  Yol Kesiciler 

D)  Biometrik Sistemler 

E)  İhata Duvarı 
 

 

45. Aşağıdakilerden hangisi El Tipi Metal 

Arama Dedektörü ile tespit edilemez?  

A)  Narkotik ve plastik patlayıcı maddeler  

B)  Bıçak 

C)  Anahtarlık         

D)  Tabanca 

E)  Her Türlü Metal 
 

46. Yemek yerken çocuğunuzun hava yolu 

kısmi tıkandığında ilkyardım 

uygulaması olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlış olur? 

A)  Ağız içi kontrol edilir 

B)  Öksürmeye teşvik edilir 

C)  Temel Yaşam Desteği yapılır  

D)  Tam tıkanma olursa müdahalede bulunmak 

için kişinin arkasında hazır durulur 

E)  Tam tıkanma olursa müdahale edilir 

 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi akrep 

sokmalarındaki ilk yardım 

uygulamalarından değildir?  

A)  Hasta/yaralı yatar pozisyonda tutulur 

B)  Yaraya soğuk uygulama yapılır 

C)  Hasta veya yaralının kan dolaşımını 

engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır 

D)  Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz 

E)  Sokmanın olduğu bölge sıklıkla hareket 

ettirilir 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu 

tıkanması olan, öksüren ve zorla 

konuşup yardım isteyen kişiye 

uygulanan ilk yardım olmalıdır?  

A)  Heimlich manevrası 

B)  Rentek manevrası 

C)  Şok pozisyonu 

D)  Öksürmeye teşvik etmek 

E)  Sıvı vermek 
 

 

49. Özel güvenlik görevlisi Murat;  görev 

yaptığı barajda bahçede devriye 

görevindeyken; ayağı takılmış ve 

düşmüş, acısından bağırıp ağlayan bir 

çalışanla karşılaşmıştır. İlk yardımda 

hangisini yapmamalıdır?  

A)  Yaralıyı değerlendirmek 

B)  Yaralıya ağrı kesici vermek 

C)  Çevredeki meraklı ve telaşlı insanları 

uzaklaştırmak 

D)  112’yi aramak 

E)  Yaralıyı sakinleştirmek 
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50. Yaralanmalarda hangi aşı 

yapılmalıdır?  

A) Karma aşı 

B) Tetanos aşısı 

C) Kabakulak aşısı 

D) Çiçek aşısı 

E) Kızamık aşısı 
 

51. Arı sokmalarında ilk yardım nasıl 

olmalıdır?  

A) Sokulan yere sıcak uygulama yapılır 

B) Eğer ağızdan sokmuşsa buz emmesi 

sağlanır 

C) Sokulan bölge kalp seviyesinin üstünde 

tutulur 

D) Alerji hikâyesi olanlara ağrı kesici verilir 

E) Sokulan bölgenin üstünden turnike 

uygulanır 
 

 

 

52. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon 

riski yüksek yaralar içinde sayılmaz?  

A) Gecikmiş (6 saatten fazla zaman geçmiş) 

yaralar 

B) Çok kirli ve derin yaralar 

C) Kenarları muntazam yaralar 

D) Ateşli silah yaraları 

E) Isırma ve sokma ile oluşan yaralar 
 

 

 

53. Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal 

bir maddeyi içtiği görüldüğünde 

ilkyardım uygulamaları açısından 

aşağıdakilerden hangisinin yapılması 

yanlış olur?  

A) Ağzı su ile çalkalanır  

B) Zehrin etkilerinden dolayı çocuğun 

yaşam bulguları değerlendirilir  

C) Acil müdahale ekibine çocuğun ne içtiği 

mutlaka söylenir 

D) Derhal acil tedavi alması sağlanır 

E) Bir an önce kusturulur 
 

54. Sindirim yoluyla zehirlenmeler ve bu 

zehirlenmelerde ilk yardımla ilgili 

hangisi yanlıştır?   

A)  Hasta zorlanarak kusturulur 

B)  Yaşam bulguları değerlendirilir 

C)  Bilinç kaybı varsa hastaya koma 

pozisyonu verilir 

D)  Olayla ilgili bilgiler toplanır ve 

kaydedilir 

E)  Tıbbi yardım istenir (112) 
 
 

 

55. Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev 

yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla 

karşılaşır.  Aşağıdaki şıklardan 

hangisini yapmaması gerekir?  

A)  Hastayı düz olarak sırtüstü yatırır 

B)  Hastanın bacaklarını 30 cm kadar yukarı 

kaldırarak bacakların altına destek koyar 

C)  Hastanın üzerini örter 

D)  Sağlık kuruluşuna sevk olana kadar yanında 

kalır 

E)  Bol su içmesini sağlar 
 

56. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış 

nedenlerindendir? 

A)  Sabotaj  

B)  Oksijen 

C)  Su, Köpük, CO² 

D)  İhbar vermemek 

E)  Acil durum planları 
 

57. Köpüklü tip yangın söndürücüler 

aşağıdaki yangınların hangisinde 

kullanılmaz? 

A)  Bilgisayar 

B)  Tiner 

C)  Benzin 

D)  Boya 

E)  Atık yağ 
 

58. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli 

oranlarda birleşmesi sonucu oluşan 

kimyasal reaksiyonun, kontrol dışına 

çıkmasına ne denir? 
 

A)  Benzin           B) Yanma          C) Duman            

  D) Isı               E) Yangın 

 

59. Doğalgaz, LPG gibi gaz madde 

yangınlarında en etkili söndürme 

maddesi aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A)  Kum      B) Su         C) Kuru kimyevi toz  

        D) Karbondioksit         E) Köpük 
 

60. Akaryakıt depoları ve dolum 

istasyonları, uçak hangarları, boya, 

vernik atölyeleri gibi alanlarda 

çıkabilecek yangınlar için en etkili 

söndürme maddesi aşağıdakilerden 

hangisidir?  
A)  Su 

B)  Köpük 

C)  D tozu 

D)  Karbondioksit 

E)  Kuru kimyevi toz 
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61. Binalara konulacak yangın söndürme 

tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin 

belirlenmesi konusunda, gerekirse 

hangi teşkilatın görüşü alınabilir?   

A) Bakanlık 

B) Belediye 

C) İtfaiye 

D) Kaymakamlık 

E) Valilik 
 

62. Yangına ilk müdahaleyi yaparak, 

yangını söndüren veya genişlemesini 

önleyen acil durum ekibi 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Söndürme ekibi 

B) Kurtarma ekibi 

C) İlkyardım ekibi 

D) Koruma ekibi 

E) Tahliye ekibi 
 

63. Yangın sınıflandırmasına göre lpg ve 

doğalgaz yangınları hangi yangın 

sınıfına girer?  

A) Sıvı madde yangınları 

B) Gaz madde yangınları 

C) Katı madde yangınları 

D) Hafif metal yangınları 

E) Pişirme yağı yangınları 
 

64. Aşağıdakilerden hangisi 

uyuşturucunun toplum üzerindeki 

etkileri arasında sayılmaz?  

A)  Terör örgütlerinin finansmanı 

B)  Hastalıkların artması 

C)  Suçlarda artış 

D)  Suçlarda azalma 

E)  Ekonomiyi olumsuz etkilemesi (Kara 

Para) 

 

65. Hangisi madde kullanımının fiziksel 

belirtilerinden değildir?  

A)  Uyku bozukluğu 

B)  Gözde kanlanma 

C)  Terleme, titreme 

D)  İçine kapanması 

E)  Solunum güçsüzlüğü 

 

66. Bir kimsenin duygu, düşünce ve 

durumunu, zihinsel, duygusal ve 

hayali olarak anlayan birisinin, 

karşısındaki kimseye yaklaşımı 

aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A)  Empati           B) Sempati     C) Antipati            

       D) Telepati               E) Sallapati 

 

67. “Bugüne kadar hiç başaramadığımız 

gibi, bu proje yarışmasını da 

kaybedeceğiz” diyen birisi kendisine 

iletişimin önündeki hangi engeli koymuş 

olur?  

A)  Duyarsızlık 

B)  Kararsızlık 

C)  Ben merkezcilik 

D)  Alınganlık 

E)  Ön kabuller  
 

68. İletişimde sen dili karşımızdakini 

suçlamaya ve yargılamaya yönelik bir 

konuşma tarzıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin 

özelliklerinden biri değildir?  

A)  Davranışa değil kişiliğe yöneliktir 

B)  Suçlayıcıdır 

C)  Öfke ve nefret gibi olumsuz duygular 

uyandırır 

D)  Atılgan, cesaretli insan yaratır 

E)  İletişimi zedeler 
 

69. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim 

araçlarının fonksiyonlarından biri 

değildir?  

A)  Etkileme, kamuoyu oluşturma 

B)  Dış dünyayı görmemizi sağlama 

C)  Kültürün nesilden, nesile geçmesine katkıda 

bulunmama 

D)  Eğitmek, eğlendirmek, hoşça vakit geçirtme 

E)  Bilgilendirme, haber verme 
 

70. Aşağıdakilerden hangisi bireyler için 

yaşamsal bir eylem olan iletişimin temel 

amacına yönelik değildir?  

A)  Haberleşmek 

B)  Paylaşmak 

C)  Varolmak 

D)  Mantıklı düşünmeye çalışmak 

E)  Etkilemek ve yönlendirmek 
 

71. Özel güvenlik görevlileri görevlerini daha 

etkili ve verimli bir şekilde yerine 

getirebilmek için ……… dair bilgi ve 

becerilerini …….. tekniklerini kullanarak 

davranışa dönüştürmelidir. 

Yukarıda boş bırakılan yerlere 

aşağıdaki seçeneklerden hangisinin 

gelmesi uygundur?  

A)  Empatiye, empati 

B)  İletişime, İletişim 

C)  Sempatiye, Sempati 

D)  Dinlemeye, Dinleme 

E)  Mesaja, Mesaj 
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72. İletişimde; alıcının kaynak tarafından 

gönderilen mesaja gösterdiği tepkidir. 

Alıcının mesajı alıp değerlendirip, 

cevaben yeni bur mesaj kodlayıp geri 

bildirim yapmasıdır. 

Yukarıda açıklanan iletişim sürecinin 

temel öğesi hangisidir?  

A)  Alıcı (Hedef) 

B)  Mesaj (Haber) 

C)  Kaynak ( Verici) 

D)  Kanal (Araç) 

E)  Geri Bildirim ( Dönüt) 
 

73. Bir özel güvenlik görevlisi telefonla 

aldığı sözlü emirler karşısında nasıl 

hareket etmelidir?  

A)  Emri hemen uygulamalıdır 

B)  Emrin içeriğini ve saatini not alarak 

amirine yansıtmalıdır 

C)  Emrin yazılı olarak verilmesini talep 

etmelidir 

D)  Emrin yasal olup olmadığını tartışmalıdır 

E)  Telefonla verilen sözlü emirlere 

uymamalıdır  

 

74. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri 

iletişimin püf noktalarındandır?  

I) Sempati 

II) İsim takmak 

III) Beden dili  

IV) Resmiyet 

A) I    B) II   C) III   

   D) I- II ve III  E) I-II-III ve IV  

 

75. Aşağıdakilerden hangisi Maslov’un 

motivasyon kuramındaki ihtiyaçlar 

arasında yer alır?  

A)  Sosyal ilişkiler ihtiyacı 

B)  Ayrılma ihtiyacı 

C)  Üzüntü ihtiyacı 

D)  Saygı ihtiyacı 

E)  Gelişme ihtiyacı 

 

76. Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin 

faktörlerinden değildir?  

A)  Bilgi almak 

B)  Geri bildirim vermek için 

C)  Anlamak için 

D)  Güç elde etmek için 

E)  Karşıdaki kişiyi yargılamak için 

 

 

 

 

77. Özel güvenlik görevlisi Umut 

karşısındaki kişiye uygulaması gereken 

güvenlik tedbirlerini anlatırken 

aşağıdakilerden hangisini kullanması 

etkili iletişimini bozar?  

A)  Sosyopat olmak 

B)  Beden diline dikkat etmek 

C)  Geri bildirimde bulunmak 

D)  Dinlemeyi öğrenmek 

E)  Empati kurmak 
 

 
 

78. Güvenlik görevlisinin tavrı ve davranışı 

aynı zamanda durumu kontrol etme 

yeteneğini de doğrudan etkiler. 

Aşağıdakilerden hangisi tavır ve 

davranışı oluşturan unsurlardan 

değildir? 

A)  Zindelik 

B)  Kontrolü almaya hazır olma 

C)  Tetikte olma 

D)  Düzensizlik 

E)  Otoriter resmi varlığı hissettirme 
 

79. Ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkını koruma altına alan 

“Herkes, önceden izin almadan, silahsız 

ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkına sahiptir.” şeklindeki 

hüküm hangi hukuki metinde yer 

almaktadır? 

A)  1982 Anayasası 

B)  Türk Ticaret Kanunu 

C)  4857 sayılı İş Kanunu 

D)  İcra ve İflas Kanunu 

E)  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 

Dair Kanun 
 

80. ÖGG Ali, bir AVM girişinde görev 

yapmaktadır.  Güvenlikle ilgili 

ikazlarına uymayıp kendisine fiziki 

saldırıda bulunan bir şahsa karşı cop 

kullanmak durumunda kalmıştır. Ali, 

copu kullanırken, elinde silah ya da 

tehlike oluşturabilecek herhangi bir şey 

bulunmayan şahsın vücudunun 

aşağıdaki bölümlerinden hangisine 

vurmamaya özen göstermesi gerekir?  

A)  Bacak kasları 

B)  Omuz kasları     

C)  Boyun kasları 

D)  Kalça kasları  

E)  Baldır kasları 
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81. “İhracat yapan büyük sanayi 

kuruluşunun bir birimindeki 

çalışanlar arasında çeşitli nedenlerle 

ortaya çıkan gruplaşma ve çatışma, 

görevleri aksatmaya, birim huzurunu 

bozmaya ve önceden planlanan 

günlük üretimin düşmesine neden 

olmaktadır.” Kuruluş üst 

yöneticilerini de oldukça rahatsız 

eden bu birim içi çatışmayı önlemek 

ve durumun normale dönmesini 

sağlamak amacıyla aşağıdaki 

yöntemlerden hangisinin uygulanması 

uygun olmaz?  
 

A)  Taraflar hakkında adli makama suç 

duyurusunda bulunma 

B)  Uzlaşma  

C)  İletişimin artırılması 

D)  Hakeme başvurma 

E)  Çatışmaya taraf olan kişileri değiştirme  

 

 

 

82. Cop ve cop kullanma ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

A)  Cop, zor kullanma şartları oluştuğunda 

maddi güç kapsamında karşıdakine zarar 

vermekten ziyade kişiyi tesirsiz bırakmak 

veya saldırıyı bertaraf etmek amacı ile 

kullanılır  

B)  Herhangi bir olay esnasında karşı tarafa 

copla itme ve dürtme tekniği de 

uygulanabilir 

C)  Toplumsal olaylar esnasında copla 

öncelikli vuruş bölgeleri omur ve kasık 

olmalıdır 

D)  Bağcıklı olan düz coplar tedbir amaçlı 

kelepçe olarak da kullanılabilir 

E)  Şüphelilerin elinde güvenlik görevlisine 

zarar vermeye elverişli sopa, bıçak vb. bir 

saldırı silahı görüldüğünde, öncelikli 

olarak el ve kol bölgeleri hedef alınarak 

vuruş yapılmalıdır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Toplumsal olaylarda eylemciler, 

amaçlarına ulaşabilmek ya da bu yolda 

önlerine çıkan engelleri aşabilmek için 

planlı bir şekilde bazı taktikleri 

kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisi, 

toplumsal olaylarda eylemcilerin sıkça 

kullandığı bu taktiklerden biri değildir?  

A) Olay yaratarak dikkatleri başka tarafa çekme 

B) Dağılıyor görünüp tekrar toplanma 

C) Kutsal simgeleri kullanma ve marş söyleme 

D) Güvenlik birimlerinin bütün ikazlarına 

harfiyen uyma 

E) Eylemci topluluğun etrafına yaşlıların ve 

çocukların dizilmesi 

                                                        

84.   
I. Kalabalığı oluşturan insanların birbirlerini 

tanımaya başlamaları 

II. Kalabalığı oluşturan insanların ortak 

noktalarının çoğalması  

III. Ortak hassasiyet ve rahatsızlıkların 

keşfedilmeye başlanması 

Kalabalıklarla ilgili yukarıda belirtilen 

durumların ortaya çıkması 

aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?  

A)  İlgiye dayanan kalabalık 

B)  Duygusallığın artması 

C)  Kalabalığın gruba dönüşmesi 

D)  Özenti 

E)  Tesir altında kalma 
 

85. Herhangi bir toplumsal olaydaki grup, 

kalabalık veya şüpheli kişilerle alanda 

görüşme yapması gereken bir güvenlik 

amiri aşağıdakilerden hangisini 

yapmamalıdır?  

A)  Avantajlı pozisyon oluşturarak korunmalı 

B)  Karşı tarafa otorite ve kararlılık 

hissettirilmeli 

C)  Beklenmedik bir saldırı olasılığı akılda 

bulundurulmalı, her an fiziksel bir saldırıya 

karşılık verebilecek yeteri kadar hazır kuvvet 

bulundurulmalı  

D)  İyi niyetini göstermek ve konuşmasının 

etkili olmasını sağlamak amacıyla 

görüşmeye tek başına gitmeli ve şahıslarla 

yakın mesafeden görüşme yapmalı 

E)  Kişi veya grubun ani hamlesine zamanında 

tepki verebilmesi için yaklaşık iki metrelik 

tepki bölgesi bırakılmalı 
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86. Özel güvenlik görevlilerinin amiri 

pozisyonunda bulunan Ahmet’in, 

görevli oldukları yerde maiyetindeki 

özel güvenlik görevlileri ile birlikte 

bir yolu kapamaları gerekmektedir.  

Ahmet ve arkadaşları, bu amaçla, 

toplumsal olaylarda kullanılan 

müdahale düzen ve taktiklerinden 

hangisini kullanmalıdır?   

A)  Kama düzeni 

B)  Çember düzeni 

C)  Çatı düzeni 

D)  Kaçış Düzeni 

E)  Hat düzeni 
 

87. Futbol müsabakasında görevli ÖGG 

Kamil, amigoların yönlendirmesiyle 

taşkınlık yaparak ve tezahüratta 

bulunarak stattan ayrılan kalabalığı 

takip etmektedir. Kamil’ in takip 

ettiği bu kalabalığın özellikleri ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?  

A)  İradeleri zayıftır  

B)  Tesir altındadırlar  

C)  Taklit davranışı söz konusudur  

D)  Akılcı hareket etmektedirler  

E)  Duygusaldırlar 
 

88. Aşağıdakilerden hangisi öncü 

istihbarat ekibinde bulunması 

gereken özelliklerden değildir?  

A)  Detaylara önem verir 

B)  Birimler arasında doğru iletişim sağlar 

C)  Resmin tamamını görebilir 

D)  Görevini zihninde canlandırır 

E)  Dikkatini görevin sadece bir kısmına 

yöneltir 
 

89. Aşağıdakilerin hangisi suikastçının 

önemli kişiyi öldürmek için 

kullandığı tekniklerden değildir? 

A)  İntihar etmek  

B)  Patlayıcı madde yüklü araçla saldırmak  

C)  El bombası atmak  

D)  Uzun menzilli silahla ateş etmek  

E)  Korunan şahsa araçla geçerken ateş 

etmek 
 
 
 

 

90. Araçlı koruma görevlerinde kavşak 

dönüşlerinde makam aracı ……, 

koruma araçları …... dönüş yapmalıdır?  

A)  Geniş ve içten – dar ve dıştan    

B)  Dar ve içten - geniş ve dıştan    

C)  Geniş ve dıştan – dar ve içten   

D)  Dar ve dıştan – geniş ve içten    

E)  Koruma aracının arkasından – makam 

aracının önünden 
 

91. Korunan önemli kişinin (VIP) bir 

yerden bir yere giderken mutlaka 

geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık 

riskli noktalara ne denir? 

A)  Gözetleme noktaları 

B)  Boğma noktaları 

C)  Yerleşim noktaları 

D)  Kontrol noktaları 

E)  Kritik noktalar 
 
 

 

92. Koruma çemberleri iç, orta ve dış 

(çember) halka olarak sınıflandırılır. 

Koruma çemberlerinin unsurları 

aşağıdakilerden hangisi değildir?  

A)  Psikolojik tedbirler 

B)  Teknolojik tedbirler 

C)  Koruma ekibi 

D)  Koruma Amiri 

E)  Fiziki tedbirler 
 

93. Aşağıdakilerden hangisi korumanın 

temel amaçlarındandır?   

A)  Korunan kişinin notlarını takip etmek 

B)  Korunan kişinin iyi beslenmesini sağlamak 

C)  Korunan kişinin çalışma ortamını 

oluşturmak 

D)  Korunan kişinin ulaşımını sağlamak 

E)  Korunan kişinin beden bütünlüğünü 

korumak 
 

94. Aşağıdakilerden hangisi suikastların 

temel nedenlerinden biri değildir?  

A) Kişisel nedenler 

B) Terör 

C) Ekonomik nedenler 

D) Çevresel nedenler 

E) Dini ve sosyal inançlar 
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95. Aşağıdakilerden hangisi Koruma 

Hizmetleri Yönetmeliğinde bulunan 

koruma hizmetlerinden biri değildir?  

A)  Yakın Koruma 

B)  İşyeri Koruma 

C)  Konut Koruma 

D)  Çağrı Üzerine Koruma 

E)  Genel Koruma 
 
 

96. Kişi koruma ile ilgili mevzuat 

hükümleri doğrultusunda, 

aşağıdakilerden hangisi uygulamada 

dikkat edilmesi gereken temel 

hususlardan biri değildir?  

A)  Kişi koruma hizmeti ile ilgili mutlaka 

valilikten ‘Kişi Koruma İzni’ alınması 

gerekir 

B)  Kişi koruma hizmetlerinde kullanılacak 

silahlar korunacak kişi veya birim 

tarafından temin edilir 

C)  Kişi korumada görevlendirilen şahıs, 

geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip 

olmalıdır 

D)  Kişi koruma hizmetlerinde 

görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin 

mali sorumluluk sigortası yaptırması 

zorunlu değildir 

E)  Kişi korumada görev yapan özel 

güvenlik görevlisinin görev alanı, 

koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke 

genelidir 
 
 

97. Ülkemizde görev yapan tüm özel 

güvenlik görevlilerinin genel kolluk 

personeli ile işbirliği ve 

entegrasyonunu sağlamayı 

amaçlayan proje aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A)  KAYHAN 

B)  KAHAN 

C)  KAAN 

D)  ÖGNET 

E)  ASİP 
 
 
 
 
 
 

 

98. Genel kolluk kuvvetlerinden olan 

Jandarma Genel Komutanlığı’nın görev, 

yetki ve sorumlulukları hangi kanunla 

düzenlenmiştir?  
 

A)  3201 Sayılı Kanun 

B)  657 Sayılı Kanun 

C)  2559 Sayılı Kanun 

D)  5188 Sayılı Kanun 

E)  2803 Sayılı Kanun 

 
 

99. Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak, 

kamu düzenini korunmakla yükümlü 

olan ve özel güvenlik görevlilerinin 

tamamlayıcı unsuru olduğu genel kolluk 

birimleri aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Gümrük Muhafaza memurları 

B)  Zabıta 

C)  Jandarma, polis, sahil güvenlik 

D)  Kolluk yetkisi kullanan gemi kaptanları 

E)  Ordu kolluğu 
 
 

100.  ………… kişileri ve araçları; Kişilerin 

hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı 

bakımından ya da topluma yönelik mevcut 

veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek 

amacıyla durdurabilir.  

Yukarıda boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A)  Özel Kolluk 

B)  Genel Kolluk 

C)  Askeri Hakim 

D)  Özel Güvenlik 

E)  Hakim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN TEST BİTMİŞTİR. 

      CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

                      SİLAHLI ADAYLAR, 

        SİLAH SORULARINI CEVAPLAYINIZ. 
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SİLAH BİLGİSİ SORULARI 
 

 

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere 

söktüğünde elindeki parça üzerinde 

gez, arpacık, kovan atma boşluğu var 

ise tabancanın hangi bölümünü 

tutmaktadır?  

A)  Sürgü (Kapak takımı) 

B)  Tabancanın gövde bölümü 

C)  Tabancanın şarjörü ve içindeki parçalar 

D)  Tabancanın tetik grubu 

E)  Tabancanın emniyet grubu 

 

2. Poligonda atış esnasında uyulması 

gereken emniyet kuralları ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?  

A) Mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık 

kullanılmalıdır 

B) Poligonda atış emniyetinden, birinci 

derecede atış amiri sorumludur 

C) Atış esnasında atış yapanların 

konsantrasyonunu bozacak 

hareketlerden kaçınılmalıdır 

D) Atış esnasında silahta tutukluluk 

meydana geldiğinde, silah hedefi 

gösterir vaziyette beklenir ve atış 

gözlemcisine bilgi verilir 

E) Poligonda talimata gerek yoktur, herkes 

ferdi olarak atışını yapar 

 

3. Fişek çekirdeğinin namludan çıktıktan 

sonra hedefinden sapmadan etkili 

olduğu mesafeye ne ad verilir?  
 

A)  Azami menzil B)  Etkili menzil  

     C) İlk hız       D) Hatve        E) Kalibre 

 

4. Doğru nişan alma aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A)  Gez ve arpacık bulanık, hedef net 

görülmeli 

B)  Gez ve arpacık net, hedef bulanık 

görülmeli 

C)  Gez net, hedef ve arpacık bulanık 

görülmeli  

D)  Gez, arpacık ve hedef net görülmeli 

E)  Gez, arpacık ve hedef bulanık görülmeli 

 

 

 

 

 

 

5. ÖGG Mehmet sökmüş olduğu 

tabancasının namlusunu eline aldığında 

aşağıdakilerden hangisini göremez?  
 

A)  Ateşleme iğnesi          B) Fişek rampası 
 

      C) Dirsekli kurs     D) Yiv E) Set 

 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında 

bulunmaz? 
 

A)  Gez          B) Göz                   C) Şarjör 
 

    D) Arpacık    E) Hedef 
 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi silahın 

ateşlenememesi nedenlerinden biri 

değildir?  

A)  Tetik mekanizması arızalı olabilir 

B)  Fişek arızalı veya rutubetli olabilir 

C)  Silahın iğnesi kırık olabilir 

D)  Tırnak arızalı olabilir 

E)  Silahta bulunan emniyet kapalı olabilir 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi silahların genel 

sınıflandırılmalarından değildir?  

A)  Ateşli silahlar 

B)  Ateşsiz silahlar 

C)  Patlayıcı maddeler 

D)  Kesici aletler 

E)  Biyolojik silahlar 

 

9. Tetik çekilmediği taktirde ateşleme 

iğnesine yapılan her türlü darbeye karşı 

iğneyi kilitli durumda tutan emniyet 

tertibatına ne denir?   

A)  Ateşleme emniyeti  

B)  Tetik emniyeti 

C)  İğne emniyeti 

D)  Mandal emniyeti 

E)  Şarjör emniyeti 

 

10. Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün 

tanımıdır?  
A)  Fişeğin içerisindeki barut miktarı 

B)  Mermi çekirdeğinin bir tur dönmesi 

esnasında namlu içinde aldığı mesafedir 

C)  Fişeğin çapı 

D)  Namlunun içerisinde bulunan girintiler 

E)  Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin 

çekirdek üzerinde bıraktığı izler 
 

 

 

 

 



ÖZEL GÜVENLİK 77. YENİLEME EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU) 

                                                             13                                      Diğer sayfaya geçiniz. 
 
 

Ö
ze

l 
G

ü
v
e
n

li
k

 D
e
n

e
tl

e
m

e
 B

a
şk

a
n

lı
ğ

ı 
–

 2
5

 A
ra

lı
k

 2
0

2
2

 

 

1
3

 

 

 

11. Fişek yatağına fişek sürülemiyor ise 

aşağıdakilerden hangisi doğru 

değildir?  
 

A)  Arpacık yayı gevşemiştir  

B)  Fişek uygun değildir 

C)  Yerine getiren yay deforme olmuştur 

D)  Tırnak yayında arıza vardır 

E)  Şarjör yayı deforme olmuştur 

 

 

12. Yarı otomatik tabancada şarjör 

yuvası nerede bulunur?  
 

A)  Sürgüde (Kapak takımında) 

B)  Namluda 

C)  Şarjör kılıfında 

D)  Şarjör gövdesinde 

E)  Çerçevede (Gövdede) 

 

 

13. Barut gazı basıncıyla geriye giden 

sürgünün tekrar yerine gelmesini 

hangi parça sağlar? 
 

A)  Yiv ve Setler 

B)  Namlu 

C)  Tetik yayı 

D)  Yerine getiren yay 

E)  Horoz kurma parçası 

 

 

14. Tek hareketli sisteme sahip olan 

tabanca hangisidir?   
 

A)  Beretta FS 92 

B)  14’lü Browning 

C)  Kırıkkale tabanca 

D)  Smith Wesson toplu tabanca 

E)  CZ-75B tabanca 

 

 

15. Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk 

hızının yüksek olmasına 

aşağıdakilerden hangisi etkili 

değildir?  
 

A)  Namlu uzunluğu 

B)  Tetiğin sert çekilmesi 

C)  Barut miktarı 

D)  Yiv ve setlerin sayısı 

E)  Çekirdek ağırlığı 

 

 

 

 
 

16. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat 

etmemiz gereken en önemli husus 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı 

olması 

B)  İğnenin sağlam olması 

C)  Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması 

D)  Silahın temiz olması 

E)  Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol 

edilmesi 

 

17.  Aşağıdakilerden hangisi silahların  

parçalarından biri değildir?  
 

A)  Çerçeve (Gövde) 

B)  Namlu 

C)  Sürgü (Kapak takımı) 

D)  Hazne (Şarjör)      

E)  Hedef tahtası 

 

18. Tabancada kabza ne işe yarar?  
 

A)  Fişek yatağı görevini görür 

B)  Şarjörün düşmesini engeller 

C)  Sürgü üzerinde bulunan parçaları sabitler  

D)  Tabancayı elle tutmaya yarar  

E)  Boş kovanı atmaya yarar 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin 

parçalarından değildir? 
 

A)  Çekirdek        B) Gerdel               C) Barut 
 

    D) Kovan    E) Kapsül 
 

20. “Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz 

yaşartıcı etkilere sahip silahlara …… 

silahlar denir.” ifadesindeki noktalı yere 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?   
 

A)  Nükleer           B) Biyolojik      C) Kimyasal  
 

    D) Ateşli    E) Ateşsiz 
 

 

21. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?  
 

A)  Tırnak – Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu 

B)  Tırnak – Çıkarıcı 

C)  Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu 

D)  Namlu – İğne – Horoz 

E)  Şarjör – Horoz – Namlu 
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22. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım 

ve temizliğinde kullanılan 

malzemelerden değildir?  
 

 

A)  Harbi            B) Kıl fırça           C) Havya 
 

  D)  İnce uçlu ahşap  E) Temizlik bezi 
 

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisinde silahın 

tanımı tam olarak verilmiştir?  

A)  Saldırı ve savunma aletidir 

B)  Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları 

parçalayan veya yok eden aletlerdir 

C)  Uzaktan veya yakından canlıları 

öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, 

canlı organizmaları hasta eden, cansızları 

parçalayan, yok eden araç ve aletlerdir 

D)  Canlı ve cansızları parçalayan ve yok 

eden aletlerdir 

E)  Her türlü olaya veya suça karışan 

canlıları yaralayan veya yok eden 

aletlerdir 
 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi kalibrenin eş 

anlamlısıdır?  
 

A)  Çap                  B) Set                 C) Yiv 
 

        D) Rayyür   E) Gez 
 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım 

çeşitlerinden değildir?  

A)  Atış öncesi bakım 

B)  Atış sonrası bakım  

C)  Haftalık bakım 

D)  Aylık bakım 

E)  Yıllık bakım 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ  

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 


