
 

 

          2021 Tüm Özel Güvenlik İLK YARDIM Konu Sınav Soru ve Cevapları 
 

1. Yılan sokmasında aşağıdakilerden 

hangisi yapılmaz? 

A) Soğuk uygulama yapılır 

B) Yaranın 3-5 cm üstüne bandaj uygulanır 

C) Isırılan bölge kesilerek emilir 

D) Yaraya yakın bölgedeki takılar çıkarılır 

E) Yara su ile yıkanır 

 

2. Kanama kalp atımları ile uyumlu, 

kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir 

kanamadır? 

A) Toplardamar kanaması 

B) Atardamar kanaması 

C) Kılcal damar kanaması 

D) Mide kanaması 

E) Burun kanaması 

 

3. Kalp masajında göğüs kemiği basısı 

ile kaburgalar ne kadar çöktürülür? 

A) Göğüs yüksekliğinin 2/3 ü 

B) Göğüs yüksekliğinin 2/4 ü 

C) Göğüs yüksekliğinin 1/3 ü 

D) Göğüs yüksekliğinin 1/4 ü 

E) Göğüs yüksekliğinin 3/4 ü 

 

4. Bebeklerde bilinç kontrolü nasıl 

yapılır? 

A) Adıyla seslenerek 

B) Topuğuna hafifçe vurarak 

C) Her iki omzundan sarsarak 

D) Omzu hafif cimciklenerek 

E) Gözlerine ışık tutularak 
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5. Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir 

yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır? 

A) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır 

B) Zeytinyağı sürülmelidir 

C) Diş macunu sürülmelidir 

D) Hemen yumuşak akan temiz çeşme 

suyu altına tutulmalıdır 

E) Yoğurt sürülmelidir 

 

6. Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi 

omuriliğine zarar vermeden araçtan 

çıkarmada kullanılan yöntem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İtfaiyeci yöntemi 

B) Altın beşik yöntemi 

C) Rentek manevrası 

D) Kaşık tekniği 

E) Köprü tekniği 

 

7. Bak - dinle - hisset yöntemi ile ne 

yapmaya çalışılır? 

A) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır 

B) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına 

bakılır 

C) Hastanın solunumunun olup olmadığına 

bakılır 

D) Hastanın komada olup olmadığına 

bakılır 

E) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır 
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8. Aşağıdakilerden hangisi, şok 

belirtilerinden değildir? 

A) Kan basıncı yükselir 

B) Hızlı ve zayıf nabız vardır 

C) Bilinç seviyesinde azalma vardır 

D) Hızlı ve yüzeysel solunum vardır 

E) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik 

vardır 

 

9. Nefes alamayan, elleriyle boğazını 

tutan, acı çeken ve rengi moraran 

hastanın solunum yolunda tam tıkanma 

var demektir. Özel güvenlik görevlisi 

Melissa böyle biriyle karşılaştığında ne 

yapmalıdır? 

A) Heimlich manevrası yapmalıdır 

B) Su içirmelidir 

C) Sırtüstü yatırmalıdır 

D) Baş aşağı çevirmelidir 

E) Yüzükoyun yatırmalıdır 

 

10. Olay yerinde hayatın kurtarılması ya 

da hastanın/yaralının durumunun daha 

kötüye gitmesini engellemek amacıyla 

ilaçsız yapılan müdahaleye ne ad verilir? 

A) İlk değerlendirme 

B) Acil yardım 

C) Entübasyon 

D) İlk yardım 

E) İleri yaşam desteği 
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11. Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle 

oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne 

çeşit yaralardır? 

A) Parçalı yaralar 

B) Delici yaralar 

C) Ciddi yaralar 

D) Ezikli yaralar 

E) Kesik yaralar 

 

12. Aşağıdakilerden hangisine yapay 

solunum uygulanır? 

A) Solunumu durmuş olan 

B) Solunumu yavaş olan 

C) Bilinci kapalı olan 

D) Kan basıncı yüksek olan 

E) Nabzı yüksek olan 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi bilinç 

kaybını tanımlar? 

A) Beynin normal faaliyetlerindeki bir 

aksama nedeniyle oluşan uyku hali 

B) Hiçbir uyarıya kısmen ya da tamamen 

cevap vermeme hali 

C) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici olarak 

beyine giden kan akışında azalma 

D) Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin 

azalması ya da yok olması 

E) Dışarıdan gelen uyarılara karşı tepki 

verme hali 

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde 

RENTEK manevrası kullanılır? 

A) Yaralıyı araçtan çıkarmada 

B) Kucakla taşımada 

C) Battaniye ile taşımada 

D) Sandalye ile taşımada 

E) Sedye ile taşımada 
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15. Aşağıdakilerden hangisi havayolu 

tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler 

arasında yer almaz? 

A) Ellerini boynuna götürme 

B) Rengin morarması 

C) Nefes alamama 

D) Konuşamama 

E) Öksürme 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık 

ve tam tıkanıklık olan kişilerde 

Heimlich Manevrası için yanlıştır? 

A) Temel yaşam desteği uygulanır 

B) Kişinin arkasına geçip sarılarak 

gövdesi kavranır 

C) Yumruk yapılan el, başparmağı 

midenin üstüne gelecek şekilde, göğüs 

kemiği altına yerleştirilir, diğer el ile 

yumruk yapılan el kavranır 

D) Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru 

bastırılır ve bu hareket 5 kez yabancı 

cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır, 

tıkanıklık açılmaz ise tekrar sırtına 

vurulur, işlemler 5’er kez olacak 

şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır 

E) Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin 

üzerine yatırılır, şah damarından nabız 

ve solunum değerlendirilir 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi temel 

yaşam desteği uygulamalarından olan 

“Dolaşımın değerlendirilmesi” ile 

uyumludur? 

A) Bak - dinle - hisset uygulamak 

B) Baş - çene pozisyonu vermek 

C) Nabız almaya çalışmak 

D) Dış kalp masajı yapmak 

E) Yapay solunum yapmak 
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18. Özel güvenlik görevlisi Ahmet’in 

çalıştığı Sanatoryum Hastanesi’nin 

otoparkında meydana gelen bir kaza 

sonrası yaralının ilk değerlendirmesinde 

en başta hangisini kontrol etmesi 

gereklidir? 

A) Solunum yolu açıklığı 

B) Kanama varlığı 

C) Dolaşım durumu 

D) Bilinç durumu 

E) Kırık olup olmadığı 

 

19. Hayat kurtarma zinciri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tüm halkalar ilk yardımcının 

görevidir 

B) İlk halka 112’ye haber verilmesidir 

C) İkinci halka olay yerinde yapılan 

temel yaşam desteğidir 

D) Üçüncü halka 112 ambulans 

ekiplerince yapılan müdahalelerdir 

E) Dördüncü halka hastane acil 

servislerinde yapılan müdahalelerdir 

 

20. Hangi durumda turnike uygulanabilir? 

A) Kanaması olan her kazazedede 

B) Uzuv kopması olan kazazedede 

C) Toplardamar kanamalarında 

D) Baş yaralanmalarında 

E) İç kanamalarda 

 

21. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi 

duruma bağlı değildir? 

A) Vücutta kanın aktığı bölgeye 

B) Kanayan damara 

C) Kişinin cinsiyetine 

D) Kanama miktarına 

E) Kişinin fiziksel durumuna 
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22. 112 arandığında adres tarif edilirken 

nelere dikkat edilmelidir? 

A) Sadece telefon numarası verilmesi 

yeterlidir 

B) Olay yerine yakın herhangi bir adres 

verilmelidir 

C) Kelimelerin anlaşılır olması önemsizdir 

D) Kazazedenin durumunu bildirmeye 

gerek 

yoktur 

E) Kaza yerinin tam adresi verilmelidir 

 

23. Hasta taşımadaki genel kurallardan 

hangisi yanlıştır? 

A) İlkyardımcı öncelikle kendi gücünü 

değerlendirmelidir 

B) Kazazede mümkün olduğunca az 

hareket 

ettirilmelidir 

C) Taşımada ayak tarafındaki kişiler güçlü 

olmalıdır 

D) Baş, boyun ve gövde daima aynı 

düzlemde olmalıdır 

E) Kazazedeye mümkün olduğunca yakın 

çalışılmalıdır 

 

24. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk 

önce aşağıdaki ilkyardım 

uygulamalarından hangisi yapılır? 

A) Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır 

B) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da 

ortam havalandırılır 

C) Hemen suni solunum ve kalp masajı 

uygulanır 

D) Temel yaşam desteği yapılmalıdır 

E) Zehirlenen kişiye hiç müdahale 

etmeden 112 aranmalıdır 
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25. Erişkin bir insanın dakika solunum 

ve nabız sayısı kaçtır? 

A) Solunum: 8-10, Nabız: 50-80 

B) Solunum: 12-20, Nabız: 60-100 

C) Solunum: 12-20, Nabız: 110-130 

D) Solunum: 8-10, Nabız: 60-100 

E) Solunum: 20-25, Nabız: 50-80 

 

26. Kanama, kalp atımları ile uyumlu 

olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda 

akıyorsa ne çeşit bir kanamadır? 

A) Toplardamar kanaması 

B) Dış kanama 

C) Kılcal damar kanaması 

D) Atardamar kanaması 

E) Doğal deliklerden olan kanama 

 

27. Elektrik yanıklarında 

aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Öncelikle elektrik akımı kesilmelidir 

B) Hasta veya yaralıya su ile müdahale 

edilmelidir 

C) Hasta veya yaralı hareket 

ettirilmemelidir 

D) Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir 

bez ile örtülmelidir 

E) 112’den yardım istenmelidir 

 

28. Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden 

hangisi açık yaralanmalar sınıfında 

değildir? 

A) Sıyrık 

B) Kesik 

C) Yırtık 

D) Delinme 

E) Hematon 
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29. Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya 

organik madde sindirildiğinde, 

solunduğunda, emildiğinde veya enjekte 

edildiğinde, küçük miktarlarda bile 

kimyasal etkileri ile yapılara zarar 

verebiliyor ve fonksiyonları 

bozabiliyorsa, bu maddeye ''............'', 

olaya ise ''.....................'' denilmektedir. 

Yukarıda boş bırakılan kısımlara 

getirilebilecek kelimeler hangi seçenekte 

sırasıyla tanımına uygun olarak 

verilmiştir? 

A) Zehir-Zehirlenme 

B) Yanıcı-Yanma 

C) Şeker-Şeker hastalığı 

D) Enfeksiyon-Enjekte 

E) Botulizim-Besin Zehiri 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi sıcak 

çarpmasında başlıca risk grupları 

arasında yer almaz? 

A) Kalp hastaları 

B) Tansiyon hastaları 

C) Normal kilosunun çok altında ve çok 

üstünde olanlar 

D) Yeterli miktarda su tüketenler 

E) Beş yaş altı çocuklar 

 

31. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk 

önce aşağıdaki ilkyardım 

uygulamalarından hangisi yapılır? 

A) Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır 

B) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da 

ortam havalandırılır 

C) Hemen suni solunum ve kalp masajı 

uygulanır 

D) Temel yaşam desteği yapılmalıdır 

E) Zehirlenen kişiye hiç müdahale 

etmeden 112 aranmalıdır                           5 

32. El ve ayak kopmalarında kopan 

parça ne yapılmalıdır? 

A) Hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde 

sağlık kuruluşuna gönderilmelidir 

B) Savcı gelene kadar olay yerinde 

bırakılmalıdır 

C) Soğuk su dolu bir kabın içine 

konulmalıdır 

D) İçi buz dolu bir kabın içine 

konulmalıdır 

E) Kopan parça bir torbanın içine konulup 

polise teslim edilmelidir 

 

33. Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım 

işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur? 

A) Su toplamış yerler patlatılır 

B) Yanık üzerine yanık merhemi sürülür 

C) Yanık bölgeler ( parmaklar, vb.) 

birlikte bandaj yapılır 

D) Kişi hala yanıyorsa üzeri bir battaniye 

ile kapatılıp yuvarlanması sağlanır 

E) Yanmış alandaki deriler kaldırılır 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi, atardamar 

kanaması ile uyumlu değildir? 

A) Kesik kesik fışkırır tarzda 

B) Daha az kan kaybedilir 

C) Kalp atımı ile uyumlu 

D) Durdurulması zor 

E) Açık renkli 
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35. Aşağıdakilerden hangisi, ilk 

yardımın temel uygulamalarından 

“Bildirme” nin kapsamındadır? 

A) Kaza noktasının önüne ve arkasına 

uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi 

B) Yaralının bilinci kapalı ise ağızdan 

hiçbir şey verilmemesi 

C) Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde 

kalınması 

D) Yaralının endişelerinin giderilmesi 

E) Tıbbi yardım istenmesi (112) 

 

36. Hangisi yaranın ortak 

özelliklerinden değildir? 

A) Deri ya da mukoza bütünlüğünün 

bozulması 

B) Ağrı 

C) Kanama 

D) Yaranın içinde yabancı cisim olması 

E) Yara kenarlarının ayrılması 

 

37. İlk yardım nedir? 

A) Olay yerinde ilaç verilerek yapılan 

girişimdir 

B) Ambulansta sağlık personeli tarafından 

yapılan girişimdir 

C) Olay yerinde ortamda bulunan araç ve 

gereçlerle uygulanan acil önlem 

girişimidir 

D) Hastanedeki sağlık personeli tarafından 

yapılan ilk müdahaledir 

E) Koruyucu sağlık hizmeti amacıyla 

aşılama yapılmasıdır 
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 38. Acil tedavi nedir? 

A) Acil tedavi ünitelerinde, doktor ve 

diğer sağlık personeli tarafından 

uygulanan tıbbi müdahalelerdir 

B) Yardım çağırmaktır 

C) Olay yerinde yapılan müdahaledir 

D) Olay yerinde İlkyardımcının yaptığı 

ilaçsız müdahaledir 

E) Eğitim alan herkesin uygulayabileceği 

müdahaledir 

 

39. Şok nedir? 

A) Ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir 

B) Uzun süren bilinç kaybıdır 

C) Ani bir haber duyunca görülen 

şaşkınlıktır 

D) Ani basınç artması sonucu denizde 

oluşan dalgalardır 

E) Deprem sonrası oluşan artçı 

sarsıntılardır 

 

40. Çok aşırı heyecan durumunda 

korkuyla beraber ortaya çıkan ve 

insanların düşünmeden ani hareket 

ederek bulundukları durumdan bir an 

önce kurtulmaya çalıştıkları davranış 

şekline ne denir? 

A) Korku  

B) Saldırganlık  

C) Yetersizlik 

D) Panik  

E) Antisosyal kişilik bozukluğu 
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41. Aşağıdakilerden hangisi, kırık 

hakkında yanlış bir bilgidir? 

A) Kırık bölgesinde hareket kısıtlılığı olur 

B) Kırık bölgesinde ağrı olur 

C) Kırık bölgesi sabit tutulmalıdır 

D) Açık kırıklarda kanama ve yara 

enfeksiyonu çok büyük risktir 

E) Açık kırıktaki kemik parçaları içeriye 

sokulmalıdır 

 

42. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kedi-köpek ısırmalarındaki hafif 

yaralanmalarda yara bölgesi 5 dakika 

sabun ve soğuk suyla yıkanır 

B) Arı sokmalarında soğuk uygulama 

yapılır 

C) Yılan sokmalarında yara bölgesi 

kesilerek kanaması sağlanır 

D) Arı sokmalarında arının iğnesi 

görülüyorsa çıkarılır 

E) Deniz canlıları sokmasında yara bölgesi 

hareket ettirilmez ve ovalanmaz 

 

43. Temel Yaşam Desteği yapılırken 

akciğerlere hava gitmesi için 

aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

A) Kalbe bası uygulanır 

B) Hasta yüzüstü yatırılır 

C) Hasta oturtulur 

D) Baş geri itilir, çene yukarı kaldırılarak 

kuvvetli nefes verilir 

E) Karına kuvvetli baskı uygulanır 
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44. Spor salonunda meydana gelen bir 

travmatik olaya yapacağınız ilk yardım 

uygulaması ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Burkulmanın olduğu bölge kalp 

seviyesinden yukarıda tutulur 

B) Burkulma bölgesinde kırık olup 

olmadığını anlamak için o bölge her yöne 

hareket ettirilir 

C) Çıkan eklem, ilk yardımcı tarafından 

sabit tutulur 

D) Dokuların şişmemesi için burkulmanın 

olduğu bölgeye elastik bandaj uygulanır 

E) Burkulmanın olduğu bölgeye soğuk 

uygulama yapılır 

 

45. Yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yaradaki kanama durdurulmaz 

B) Yaraya güneş gelmesi için üzeri açık 

bırakılır 

C) Yaranın temizliğinin sağlanması için 

içerisinde yabancı cisim olup olmadığı 

kurcalanır, varsa çıkarılır 

D) Yaradan dışarı çıkan kemik ve doku 

parçaları içeri sokulur 

E) Yara bölgesinin üzerine hiçbir ilaç ve 

benzeri madde sürülmez 

46. Aşağıdaki organlardan hangisi karın 

boşluğunda değildir? 

A) Mide 

B) Akciğer 

C) Karaciğer 

D) Dalak 

E) İnce Bağırsak 
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47. Görev bölgenizde bir kişinin 

herhangi bir nedenle bayılması halinde 

ilk yardım uygulaması olarak ne 

yapılmalıdır? 

A) Hemen ayağa kaldırılır 

B) Su içirilir 

C) Sırt üstü yatırılır, ayakları 30cm yukarı 

kaldırılır, tıbbi yardım istenir 

D) Oturtulur 

E) Kuvvetli bir şekilde sallayarak 

uyanması sağlanır 

 

48. Otobanda seyir halindeyken karşı 

şeritte bir aracın yolun dışına 

savrulduğu görüldüğünde ilk yardımın 

temel uygulamaları açısından 

aşağıdakilerden hangisinin yapılması 

yanlış olur? 

A) Öncelikle kendi aracınızı tehlike 

oluşturmayacak bir alana çekmek ve 

aracınızın görünür olmasını sağlamak 

B) Mümkün olan en hızlı şekilde 112’yi 

arayarak/aratarak yardım istemek 

C) Olay yerinin güvenliğini sağlamak için 

kaza yapan aracı sabitlemek 

D) Olay yerindeki yaralı sayısını 

belirlemek 

E) İkinci bir risk olmasa bile yaralıyı 

hızlıca aracın dışına çıkarmak 

 

49. Şok anında ilk yardım uygulamalarında 

hangisinin yapılması doğru olmaz? 

A) Hasta/yaralı sırt üstü düz yatırılır 

B) Yiyecek ve içecek bir şeyler verilebilir 

C) Hasta yaralının bacakları 30 cm kadar 

yukarı kaldırılarak bacaklarının altına 

destek konulur 

D) Isı kaybına karşı hastanın üstü örtülür 

E) Yardım gelene kadar hasta/yaralının 

yanında kalınır                                        8 

50. Olay yerinde hastanın durumunun 

daha da kötüleşmesini engellemek 

amacıyla ilaçsız olarak yapılan 

müdahaleye ne ad verilir? 

A) İlk yardım 

B) Acil tedavi 

C) Tıbbi yardım 

D) İlk tedavi 

E) Cerrahi girişim 

51. Boğulmalarla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Boğulmaya müdahale eden ilkyardımcı 

güvenlik tedbirlerini almakla uğraşmaz 

B) Vücuttaki dokulara yeterli oksijen 

gitmemesine boğulma denir 

C) Boğulmaya neden olan durumun 

ortadan 

kaldırılması veya kişinin uzaklaştırılması 

gerekir 

D) Bilinç kontrolü yapılır 

E) Tıbbi yardım istenir 

 

52. Çocuğunuzun bisikletten düşmesi 

sonucunda dizinde oluşan derin yara ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yara bölgesinin üzeri temiz bir bezle 

örtülür 

B) Yara bölgesinin içine ilaç sürülür 

C) Kanama varsa temiz bir bezle baskı 

uygulanır 

D) Yara bölgesindeki yabancı cisimlere 

dokunulmaz 

E) Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır 
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53. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 112’nin aranması sırasında yaralıların 

sayısı bildirilmez 

B) İlkyardım, hayatın kurtarılması 

amacıyla olay yerinde yapılan ilaçsız 

uygulamalardır 

C) Acil tedavi, yaralılara sağlık personeli 

tarafından yapılan tıbbi müdahaledir 

D) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması 

ve yaralının durumunun kötüleşmesinin 

önlenmesi ilkyardımın öncelikli 

amaçlarındandır 

E) 112’nin aranması sırasında olayın 

tanımı yapılmalıdır 

54. Şehirlerarası yolda birkaç aracın 

karıştığı bir kazaya müdahale ederken 

aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Kaza yapan araçlar ve olay yeri görünür 

şekilde işaretlenir 

B) Kaza yapan araçların motoru 

durdurulur, el freni çekilir 

C) Olası patlama veya yangın riskini 

önlemek için ateş veya kıvılcım çıkaran 

aletlerle yaklaşılmamalıdır 

D) İlkyardımcı, 112’nin gelmesini 

beklemeden olay yerinden ayrılabilir 

E) Yaralıların yaşam bulguları hızla 

değerlendirilir 
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55. Çocuğun burnuna soktuğu yabancı 

cisim ile ilgili yapılacak ilkyardım 

uygulaması için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Buruna su çektirilir 

B) İnce bir cisim ile buruna kaçan yabancı 

cisim çıkarılmaya çalışılır 

C) Cımbız ile yabancı cisim çıkarılmaya 

çalışılır 

D) Diğer burun deliğine bastırılarak nefes 

vermesi sağlanır, yabancı cisim 

çıkmıyorsa doktora götürülür 

E) Yabancı cisim ileriye itilir 

 

56. Kimyasal madde yanıklarında 

ilkyardım uygulaması ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisinin yapılması 

yanlıştır? 

A) Yanığa neden olan madde ile temas en 

kısa sürede kesilir 

B) Temas bölgesindeki giysiler çıkarılır 

C) Tazyiksiz bol su ile temas bölgesi 

yıkanır 

D) Hastanın yaşam bulguları 

değerlendirilir, acil yardım alması sağlanır 

E) Temas bölgesine yanık merhemi sürülür 

 

57. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Çıkan eklem bölgesi hızla yerine 

oturtulur 

B) Çıkıkta yoğun ağrı ve şekil bozukluğu 

olur 

C) Deri bütünlüğünün bozulduğu kırıklara 

açık kırık denir 

D) Kırık yakınındaki damar, sinir ve 

kaslarda yaralanma ve sıkışma olabilir 

E) Burkulmada, şişliği azaltmak için bölge 

yukarı kaldırılır 
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58. Aşağıdakilerden hangisi güvenliğini 

sağladığınız alışveriş merkezindeki 

travmatik bir olay sonucunda 112’yi 

ararken dikkat etmeniz gereken 

hususlardan değildir? 

A) Konuşma kısa tutulur ve telefon hemen 

kapatılır 

B) Travmatik olayın tanımı yapılmalıdır 

C) Adres tarif ederken adres 

belirteçlerinden faydalanarak açık ve 

anlaşılır tanımlar yapılmalıdır 

D) Hasta/yaralı sayısı bildirilir 

E) Hasta/yaralıların durumları hakkında 

bilgi verilir 

 

59. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile 

taşımada olması gereken kurallar 

içerisinde yer almaz? 

A) Hasta/yaralı battaniye ile sarılmalıdır 

B) Hasta sedyeye bağlanmalıdır 

C) Hastanın ayakları gidiş yönünde 

olmalıdır 

D) Sedye yatay konumda olmalıdır 

E) Güçlü olan ilkyardımcı hasta veya 

yaralının baş kısmında olmalıdır 

 

60. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hastanın/yaralının sırt üstü yatırılarak 

ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılmasına 

şok pozisyonu denir 

B) Şok durumdaki hasta/yaralı sıcak 

tutulur 

C) Burun kanamasında baş hafifçe öne 

eğilir ve burun kanatları 5 dakika sıkılır 

D) Kopan uzuv parçası hasta/yaralı ile aynı 

vasıtaya konularak hastaneye gönderilir 

E) Kopan uzuv parçası bol sabunlu suyla 

yıkanır 
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ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN 

OLAN İLK YARDIM KONUSU İLE 

İLGİLİ SINAVLARDA 10 

SORU SORULMAKTADIR. 

 

SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. 

DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV 

SORULARINDAN DERLENMİŞTİR... 

                                     

 

 

                            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 

 

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…   

https://sinavinahazirlaniyorum.com/ozel-guvenlik-ders-notlari-indir/
https://sinavinahazirlaniyorum.com/kategori/online-deneme-sinavlari/ogg/
https://sinavinahazirlaniyorum.com/kategori/online-deneme-sinavlari/sinav-sorulari/ogg-sinav-sorulari/
https://www.youtube.com/channel/UC1QOaVUbKJl3R5xHDrkUGRg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/emrah.akkaya.7946
https://www.facebook.com/groups/1217758028581774
https://www.instagram.com/emrahakkaya761/
https://twitter.com/sinavhazir

