
 

 

2022 Tüm Özel Güvenlik  İLK YARDIM Konu Sınav Soru    
ve Cevapları 

 

ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN  İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ 

SINAVLARDA 10 SORU SORULMAKTADIR.
 

1. Henüz yeni güvenlik görevlisi olmuş, Hakan Bey 

evinin balkonunda otururken komşu evde tüp 

patlamasına şahit oluyor. Olay yerine vardığında 

komşunun oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde 

değişik derecelerde yanıklar olduğunu gözlüyor. 

Hakan Bey bu yanıklar karşısında aşağıdakilerden 

hangisini yapmamalıdır? 

 

A) Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa hasta / 

yaralının kusması yoksa bilinçliyse ağızdan sıvı 

verilerek sıvı kaybı önlenir 

B) Yanık bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulur 

(yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından 

önerilmez) 

C) Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat 

gibi eşyalar çıkarılır 

D) Su toplamış deriler patlatılarak üzerlerine ilaç ya da 

yanık merhemi sürülmelidir 

E) Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler 

çıkarılır ve yanık üzeri temiz bir bezle örtülür 

 

2. Ahmet Bey arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giderler. 

Ağaçta meyve yiyen 15-16 yaşlarında bir çocuğun 

yere düştüğüne şahit olur. Yapılan kontrolde 

bacaklarını rahatlıkla oynatabildiği görülür. Daha 

önce ilk yardım almış Ahmet Bey’in çocuğa yaklaşımı 

nasıl olmalıdır? 

 

A) Bu durumda hiçbir şey yapmaya gerek yoktur, 

kalkıp yürümesi söylenir 

B) Ayağa kendi başına kalkabiliyorsa bir hastaneye 

başvurması önerilir 

C) Hareket ettirilmez, 112 aranır, olumsuz durumlara 

karşı hastanın yanında durulur 

D) Her ihtimale karşı suni sonum yapılır 

E) Su içirilerek hastanın rahatlaması sağlanır 
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3. İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? 

 

A) İlkyardım bu konuda ehliyetli kişilerce, acil tedavi 

eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı 

müdahaledir 

B) Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce, ilkyardım 

eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı 

müdahaledir 

C) Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen 

malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir 

D) Acil tedavi olay yerinde, ilkyardım hastanede yapılır 

E) İlkyardım ilaçlı, Acil tedavi ilaçsız müdahaledir 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri 

değerlendirmesinin amaçlarından değildir? 

 

A) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan 

kaldırmak 

B) Olay yerindeki yaralı sayısını ve türlerini belirlemek 

C) Yaralılara yapılacak müdahaleleri planlamak 

D) Yaralının yarasını görmesini sağlamak 

E) 112’ye doğru bilgi aktarmak 

 

5. Ciddi yaralanmalarda ilk yardımla ilgili yapılması 

yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Eğer varsa yaraya saplanan yabancı cisim çıkarılır 

B) Kanama varsa durdurulur 

C) Yara içi kurcalanmaz 

D) Yaranın üzeri temiz bir bezle örtülür 

E) Yara üzerine bandaj uygulanır 

 

6. Ülkemizde ilk yardım gerektiren bir durumda 

aranması gereken numara aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 118  

B) 155  

C) 110  

D) 114  

E) 112                                  Diğer sayfaya geçiniz... 
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7. Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine 

bağlı değildir? 

 

A) Kanamanın hızına 

B) Vücutta kanın aktığı bölgeye 

C) Kişinin kan grubuna 

D) Kanayan damarın çapına 

E) Kanamanın miktarına 

 

8.  

- Hareket ile artan ağrı 

- Şekil bozukluğu 

- Hareket kısıtlılığı 

- Şişlik 

Yukarıdakiler hangi hastalığın belirtileridir? 

 

A) Bilinç bozukluğu 

B) Kanama 

C) Kırık 

D) Zehirlenme 

E) Havale 

 

9. Özel güvenlik görevlilerinin, burun kanamalarının 

durdurulması için hangi uygulamayı yapmaları 

gerekir? 

 

A) Burun kanamasında baş geriye itilir, yaralının alnına 

sıkıca bastırılır 

B) Kulak kanamasında baş sağlam tarafa yatırılır 

C) Burun kanamasında baş hafif öne eğilir, yaralının 

burun kanatlarına sıkıca bastırılır 

D) Burun kanamasında baş hafif öne eğilir, yaralının 

alnına sıkıca bastırılır 

E) Burun kanamasında hasta yan yatırılır 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi turnikenin uygulandığı 

durumlardan birisi değildir? 

 

A) Hafif yaralanmalar olması 

B) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk 

yardımcının olması 

C) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınacak olması 

D) Uzuv kopması 

E) Baskı noktalarına baskı uygulamanın yeterli 

olmaması 
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11. Kanaması durdurulamayan bir yaralıda 

aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez? 

 

A) Hastanın sıcaklığı düşer 

B) Hastanın cilt rengi solar 

C) Beyine yeteri kadar oksijen gitmediği için bilinci 

bulanır, kapanır 

D) Hastanın tansiyonu (kan basıncı) düşer 

E) Solunumu ve nabzı yavaşlar 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, yaralının 

değerlendirilmesi kapsamında değildir? 

 

A) Yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek 

B) Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek 

C) İlkyardım önceliklerini belirlemek 

D) Güvenli bir müdahale sağlamak 

E) Ortamı havalandırmak 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, sıcaktan daha çok  

etkilenir? 

 

A) Normal kiloda olanlar 

B) 65 yaşın altındakiler 

C) 5 yaş üzerindeki çocuklar 

D) Kalp ve tansiyon hastaları 

E) Yeterli miktarda su içenler 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel 

uygulamalarından “Kurtarma”nın kapsamında 

değildir? 

 

A) Yaralının yaşam bulguları yönünden (ABC) 

değerlendirilmesi 

B) Yaralının kırık ve kanamasına müdahale edilmesi 

C) Meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması 

D) Yaralının hareket ettirilmemesi 

E) Yaralının sıcak tutulması 

 

15. Burkulma ve burkulmada ilk yardımla ilgili 

aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Zorlamalar sonucu oluşur 

B) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır 

C) Sıkıştırıcı bir bandajla eklem tespit edilir 

D) Bölge aşağı sarkıtılır 

E) Eklem hareket ettirilmez      Diğer sayfaya geçiniz... 
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16. Sedye ile taşıma tekniği ile ilgili hangi şık 

yanlıştır? 

 

A) Güçlü olan ilk yardımcı hastanın ayak kısmında 

olmalıdır 

B) Hastanın başı gidiş yönünde olmalıdır 

C) Sedye yatay konumda olmalıdır 

D) Öndeki ilk yardımcı sağ, arkadaki sol ayağı ile 

yürümeye başlamalıdır 

E) Hasta düşmenin önlenmesi için sedyeye 

bağlanmalıdır 

 

17. Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili 

yazılanlardan hangisi yanlıştır? 

 

A) Herhangi bir ateşli hastalık sonucu oluşabilir 

B) Genellikle 10 yaşından büyük çocuklarda görülür 

C) Vücut sıcaklığının 38° C’nin üstüne çıkmasıyla oluşur 

D) Boyun, koltuk altı ve kasık bölgesine ıslak bez 

konulur 

E) Oda sıcaklığında küvete sokulur 

 

18. Suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili 

verilenlerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Yaralı sudan çıkarılır 

B) Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir 

C) Hasta sırtüstü yatırılıp karnına bastırılarak yuttuğu 

sular çıkarılmaya çalışılır 

D) Gerekiyorsa Temel Yaşam Desteği uygulanır 

E) Derhal tıbbi yardım istenir (112) 

 

19. Aşağıdaki yaralı taşıma tekniklerinin hangisini 

uygulamak için en az 2 kişi gereklidir? 

 

A) Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma 

B) Omuzda taşıma 

C) Sırtta taşıma 

D) İlkyardımcının omzundan destek alarak taşıma 

E) Kucakta taşıma 
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20. Özel güvenlik görevlisi Hasan; bilinci kapalı bir 

kişi ile karşılaştığında solunum yolunu en çok 

kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmesi 

gerekir? 

 

A) Kırılan dişlere 

B) Gıdalara 

C) Kravatın sıkmasına 

D) Dile 

E) Ağza alınan para, oyuncak gibi küçük cisimler 

 

21. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak 

gerektiğinde yapılması gereken ilk yardım 

uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Yaralıya müdahale etmeden önce çevre güvenliği 

sağlanmalıdır 

B) Yaralının bulunduğu aracın motoru durdurulur ve 

araç sabitlenir 

C) Yaralının bağlı olduğu emniyet kemeri çıkarılır 

D) Yaralının ayaklarının pedallara sıkışmadığından 

emin olunur 

E) Baş-boyun-gövde ekseninin bozulması 

önemsenmez 

 

22. Çalışmakta olduğunuz fabrikada bir işçinin 

bilinçsiz şekilde yerde yattığını ve çırpındığını 

gördüğünüzde aşağıdakilerden hangisinin yapılması 

gerekir? 

 

A) Temel Yaşam Desteği yapılır 

B) Oturtularak su içirilir 

C) Ayağa kaldırılıp yürümesi sağlanır 

D) Soğan koklatılır 

E) Çevre güvenliği alınır, kendisini yaralamaması 

sağlanır, kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi, zehirlenmelerde genel 

ilk yardım kurallarından değildir? 

A) Zehirlenmeye neden olan madde uzaklaştırılır 

B) Zehirlenen kişi hareket ettirilmez 

C) Hayati fonksiyonların devamı sağlanır 

D) Yaralı düz yatırılır 

E) Tıbbi yardım istenir (112) 

 

 

                                            Diğer sayfaya geçiniz... 
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24. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşınmasında 

genel kurallar içerisinde yer almaz? 

 

A) Yaralı baş-boyun-gövde ekseni korunarak, en az 6 

destek noktasından kavranmalıdır 

B) Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmeli ve adımlar 

omuzdan daha geniş olmamalıdır 

C) Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün 

bir şekilde hareket ettirilmelidir 

D) Baş ve boyun kısmını tutan kişi tüm hareketleri 

yönlendiren kişi olmalıdır 

E) Yaralı yön değiştirirken ani dönmeler ve 

bükülmelerle taşınmalıdır 

 

25. Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Çıkık bölgesinde nabız, deri rengi ve ısı kontrol edilir 

B) Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez 

C) Çıkık yerine oturtulmaya çalışılır 

D) 112 aranarak tıbbi yardım istenir 

E) Aynen bulunduğu şekilde tespit edilir 

 

26. Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta 

hangi pozisyonda tutulmalıdır? 

 

A) Yüzüstü yatırılmalıdır 

B) Bilinç açık ise koma pozisyonu verilmelidir 

C) Şok pozisyonu verilmelidir 

D) Sırt üstü yatırılmalıdır 

E) Yarı oturur pozisyonda tutulmalıdır 

 

27. Hava yolunda bilinci açık, tam tıkanıklık olan bir 

hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır? 

 

A) Karına bası uygulanır (Heimlich manevrası) 

B) Kalp masajı yapılır 

C) Hasta öksürtülür 

D) Koma pozisyonu verilir 

E) Şok pozisyonu verilir 
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28. Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı 

uygulanır 

B) Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur 

C) Baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike 

uygulanır 

D) Tıbbi yardım istenir 

E) Uzuv kopması varsa turnike uygulanır 

 

29. Aşağıdaki müdahalelerden hangisi temel yaşam 

desteği değildir? 

 

A) Baş-çene pozisyonu 

B) Kalp masajı 

C) Suni solunum 

D) Ağızdaki yabancı cisim alınır 

E) Psikolojik destek verilmesi 

 

30. “Bir el alına yerleştirilir; Diğer elin iki parmağı 

çeneye yerleştirilir; Baş geriye doğru itilir. Böylece dil 

yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış 

olur” belirtilen tanımlama aşağıdaki ilk yardım 

uygulamalarından hangisine aittir? 

 

A) Rentek manevrası 

B) Şok pozisyonu 

C) Koma pozisyonu 

D) Baş geri çene yukarı pozisyonu 

E) Kalp krizi 

 

31. Tam hava yolu tıkanıklarında hangi uygulama 

yapılmıştır? 

 

A) Hemlich Manevrası 

B) Rentek Manevrası 

C) Altın beşik 

D) Soğuk uygulama 

E) Sıcak uygulama 
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32. Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park 

alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken 

aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

 

A) Kedi-köpek ısırmalarındaki hafif yaralanmalarda 

sabun ve bol su ile yara yıkanır 

B) Arı sokmalarında iğne görülebiliyorsa çıkarılır 

C) Akrep-yılan sokmalarında yaraya soğuk uygulama 

yapılır 

D) Akrep-yılan sokmalarında yara bölgesi kalp 

seviyesinin altında tutulur 

E) Akrep-yılan sokmalarında zehrin çıkması için yara 

bölgesi kesilerek kanatılır 

 

33. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev yaptığı 

birimde meydana gelen patlama sonrası bir 

kazazedenin bilinç kontrolünü yaptıktan sonra hava 

yolunu açmak için yaralıyı sert bir zemine yatırır. Bir 

elini alına yerleştirip diğer elinin iki parmağını çene 

kemiğinin üzerine yerleştirerek alından bastırıp 

çeneden kaldırarak yaralının başını geriye doğru iter. 

Bu pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Şok pozisyonu 

B) Yarı oturuş pozisyonu 

C) Baş-çene pozisyonu 

D) Koma pozisyonu 

E) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon 

 

34. Arkadaşlarıyla Cumartesi günü Şile’ye yüzmeye 

giden acil tıp teknisyeni Orkun henüz denizden 

çıkarılan bir boğulma vakasıyla karşılaşır. Kendini 

tanıttıktan sonra olguya müdahale eder. Kazazedeye 

gerekli pozisyonu verdikten ve havayolu açıklığını 

sağladıktan sonra Orkun bir ilkyardımcı olarak, 

solunumu değerlendirmek için hangi yöntemi kaç 

saniye süresince yapmalıdır? 

 

A) 10-20 sn. süresince bak- hisset-dinle 

B) 5- 10 sn. süresince bak- dinle- hisset 

C) 15- 30 sn. süresince bak- hisset-dinle 

D) 5- 15 sn. süresince bak- hisset-dinle 

E) 10- 15 sn. süresince bak- dinle- hisset 
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35. Trafik kazası sonrasında özel güvenlik görevlisi 

Rıfat’ın hangi yaralıyı araçtan mutlaka çıkarması 

gerekmektedir? 

 

A) Yaralının bacağında kırık varsa 

B) Yaralının ön kolunda kontrol edilebilir kanama varsa 

C) Yaralı sıkışmış ise 

D) Yaralıda solunum güçlüğü varsa 

E) Yaralı çok bağırıyorsa 

 

36. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde 

müdahale edilmezse ne olur? 

 

A) Kendisi solumaya başlar 

B) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin 

hasarı başlar 

C) Hiçbir şey olmaz. 

D) Hasta şoka girer 

E) Göğüs ağrısı başlar 

 

37. Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır? 

 

A) Her zaman 

B) Olağanüstü bir tehlike söz konusu ise 

C) Yaralının kırığı var ise 

D) Yaralıya ikici değerlendirme yapabilmek için 

E) Yaralının bilinci ve solunumu varsa 

 

38. Doktor Metin Bey ailesiyle birlikte özel 

arabalarıyla tatil için İstanbul’dan Rize’ye giderken 

Akçaabat girişinde bir trafik kazasına tanık olurlar. 

Doktor Bey olay yerine intikal ettiğinde yaşam 

zincirinin ilk halkasında yer alan temel uygulamaları 

hangi sıraya göre yapmalıdır? 

 

A) Koruma- bildirme- kurtarma 

B) Koruma- kurtarma- bildirme 

C) Kurtarma- koruma- bildirme 

D) Bildirme- kurtarma- çıkarma 

E) Koruma- çıkarma- kurtarma 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi yanığın şiddetini 

belirleyen ana faktörler arasında değerlendirilemez? 

A) Yüzey miktarı 

B) Kritik alanların yanması 

C) Hastanın yaşı 

D) Yanığın saati 

E) Hastanın genel sağlık durumu 



 

 

40. Patlamanın şiddetiyle yere düşen bir çalışan 

bacaklarını hareket ettiremediğini, belinin ağrıdığını 

söyleyince özel güvenlik görevlileri yaralıyı hangi 

yöntemle sedyeye koymaya karar vermiştir? 

 

A) Kaşık tekniği 

B) Altın beşik 

C) Karşılıklı durarak kaldırma 

D) Köprü tekniği 

E) Sırtta taşıma 

 

41. Normal şartlarda erişkinlerde, çocuklarda ve 

bebeklerde nabız(kalp atım hızı) hangi seçenekte 

doğru şekilde yazılmıştır? 

 

A) Erişkinde 30–60 kez/dk, çocukta 60–90 kez/dk, 

bebekte 60–90 kez/dakika 

B) Erişkinde 60–120 kez/dk, çocukta 110– 130 kez/dk, 

bebekte 60–70 kez/dakika 

C) Erişkinde 60–100 kez/dk, çocukta 80–135 kez/dk, 

bebekte 80–90 kez/dakika 

D) Erişkinde 100–120 kez/dk, çocukta 110– 130 

kez/dk, bebekte 80–90 kez/dakika 

E) Erişkinde 60–100 kez/dk, çocukta 80–100 kez/dk, 

bebekte 100–120 kez/dakika 

 

42. Boğucu sargı (turnike) uygulaması için yanlış olan 

hangisidir? 

 

A) Turnike malzemesi ince ve esnek olmalıdır 

B) Turnike 15-20 dakika aralıklarla gevşetilir 

C) Turnike atardamar üzerine yapılır 

D) Çok sayıda yaralı varsa yaralının alnına turnike 

yapıldığını belirtmek için kalemle T harfi çizilir 

E) Sağlık ekiplerinin turnikeyi göreceği şekilde yaralının 

üstü örtülür 

 

43. Patlamanın etkisi ile vücuda saplanan yabancı 

cisme hangi müdahale yapılmıştır? 

 

A) Derinliği ölçmek için yerinden oynatılmıştır 

B) Hemen yerinden çıkartılmıştır 

C) Yerinden çıkartılıp sargı beziyle sarılmıştır 

D) Yerinden oynatılmadan hareket etmesi 

engellenmiştir 

E) Üzerine baskılı bandaj yapılmıştır 
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44. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde 

yer almaz? 

 

A) Havayolu açıklığı, solunum ve dolaşımın 

değerlendirilmesi 

B) Kırıkların tespit edilmesi 

C) Dolaşımın değerlendirilmesi 

D) Solunumun değerlendirilmesi 

E) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi 

 

45. Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası 

yanmıştır? 

 

A) Derinin orta bölümü 

B) Deri altı dokular 

C) Derinin en üst bölümü 

D) Kemikler 

E) Kaslar 

 

46. Patlama sonucunda hangi koşullarda boğucu 

sargı ( turnike ) uygulanmaz? 

 

A) Eli kopmuş yaralıya 

B) Omuzda kanaması olan yaralıya 

C) Uzuvlarda büyük atardamar kanaması olan yaralıya 

D) Güç koşullarda başka yere taşınacak bacak 

kanaması olan yaralıya 

E) Ayağı kopmuş yaralıya 

 

47. Vücuda yabancı bir maddenin girmesi sonucu 

normal fonksiyonların bozulmasına ne isim verilir? 

 

A) Zehirlenme 

B) Kırık 

C) Sara 

D) Boğulma 

E) Havale 
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48. “Atardamar kanamalarında kan, basınç ile fışkırır 

tarzda olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan 

kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması 

gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere 

yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı 

uygulanmasıdır.” Bacak atardamarı kanıyorsa 

aşağıdaki noktalardan hangisine bası uygulanır? 

 

A) Boyuna 

B) Koltukaltına 

C) Kolun üst bölümüne 

D) Kasık ve uyluk üzerine 

E) Köprücük kemiği üzerine 

 

49. Hastalık ve kaza nedeniyle sağlığın tehlikeye 

girdiği durumlarda tıbbi yardım sağlanıncaya kadar 

tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, 

ilaçsız uygulamaları yapan, en az temel ilkyardım 

kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişilere ne 

ad verilir? 

 

A) Acil tıp teknisyeni 

B) İlkyardımcı 

C) Acil yardım uzmanı 

D) Olay yeri uzmanı 

E) İlkyardım teknisyeni 

 

50. Giyim bölümünde bulunan 70 yaşındaki 

kazazedenin bilinci kapalıdır. Ali bu kişiye aşağıdaki 

uygulamalardan hangisini yapmamıştır? 

 

A) Ağız içi kontrolü yapmıştır 

B) Hava yolunun açılması için baş geri çene yukarı 

pozisyonu vermiştir 

C) Bak dinle hisset yöntemi ile solunum yapıp 

yapmadığını kontrol etmiştir 

D) Solunumu yok ise 10 kalp masajından sonra 2 

solunum yapmıştır 

E) Temel yaşam desteğine yaşamsal refleksleri veya 

tıbbi yardım gelene kadar devam etmiştir 
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51. 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 

 

52. Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in, ciddi 

yaralanması olan bir yaralıya yapacağı ilk yardımla 

ilgili yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Eğer varsa yaraya saplanan yabancı cismi çıkarır 

B) Kanama varsa durdurur 

C) Yara içini kurcalamaz 

D) Yaranın üzerini temiz bir bezle örter 

E) Yara üzerine bandaj uygular 

 

53. Heimlich manevrası ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Yabancı cismi çıkarmak üzere uygulanan yönteme 

Heimlich manevrası denilmektedir 

B) Bebeklerde, karaciğeri yaralayabileceği için, 

Heimlich manevrası önerilmemektedir 

C) Bu yöntem ayakta veya otururken uygulanabilir 

D) İleri dönem hamilelerde Heimlich manevrası göğüs 

kemiğinin alt yarısına uygulanır 

E) Heimlich manevrasını bilinci yerinde olan bir kişi 

kendi kendine uygulayamaz 
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54. Kanamalarda ilk yardım konusunda turnike 

yöntemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru 

değildir? 

 

A) Turnike uygulaması diğer yöntemlerle 

durdurulamayan kanamalarda en son seçenek olarak 

uygulanmalıdır 

B) Çok uzun süreli turnike uygulaması sonucu doku 

harabiyeti ya da uzvun tamamen kaybı meydana 

gelebilmektedir 

C) Amaç, kanayan atardamarı, kemik ile deri arasında 

sıkıştırarak, yaralı yere olan kan akımını engellemektir 

D) Turnike, yaralı hastaneye götürülünceye 

kadar kesinlikle hiç bir şekilde gevşetilmemelidir 

E) Genellikle organ kopmalarında veya derin arter 

kesiklerinde, tek kemikli olan üst kola veya üst bacağa 

uygulanır 

 

55. 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 

 

56. 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 
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57. Ayşe Hanım tıkanmış lavobayı açmak için “Por 

Çöz” kullanırken yoğun bir kimyasal buhara maruz 

kalır. Gözünde ciddi tahriş ve acı vardır. İlk olarak ne 

yapmalıdır? 

 

A) Hemen gözünü gazlı bezle kapatıp 112’yi aramalıdır 

B) En az 20 dakika boyunca yüzünü ve gözünü bol 

soğuk suyla yıkamalıdır 

C) Gözünü çabucak (1-2 dakika) yıkayıp hemen 

hastaneye gitmelidir 

D) Gözünü limonlu ve bol suyla yıkamalıdır 

E) Gözünü limon, sirke ve bol soğuk suyla 20 dakika 

boyunca yıkamalıdır 

 

58. Aşağıdaki şıklardan hangisi hasta/yaralı 

taşınmasında genel kurallardan değildir? 

 

A) Hasta/yaralı taşınmasında ilk yardımcı kendi 

sağlığını tehlikeye atmamalıdır 

B) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır 

C) Hasta/yaralı kaldırılırken ilk yardımcı dizlerini ve 

kalçalarını bükmelidir 

D) Hasta/yaralı mümkün olduğunca en az hareket 

ettirilmelidir 

E) Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak 

en az 6 destek noktasından kavranmalıdır 

 

59. 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) 

 

60. 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 
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