
1) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımı için en uygun olanıdır? 

a. Acil tedavi ünitelerinde yapılan ilk tedavidir. 
b. Hayatın kurtarılması yada durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla, olay yerinde tıbbi 

araç gereç kullanmaksızın yapılan müdahaledir. 
c. Hasta/ yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından hastayı kurtarmak için yapılan 

müdahaledir. 
d. Hasta/ yaralıya yapılan ilaçla tıbbi müdahaledir. 

2) Aşağıdaki ilkyardım ve acil yardım arasındaki farklarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. İlkyardım ilaçsız, acil tedavi tıbbi müdahaledir 
b. İlkyardım acil ünitelerinde, acil tedavi olayın olduğu yerde yapılır 
c. İlkyardım mevcut araç ve gereçlerle, acil tedavi gerekli donanımla yapılan müdahaledir 
d. İlkyardımı bu konuda eğitim almış herkes, acil tedaviyi sadece bu konuda ehliyetli kişiler 

yapabilir 

3) Hayat Kurtarma Zincirinde 1.(Birinci) halka aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
tanımlanmıştır? 

a. Olay yeri güvenliği 
b. Hastanın bilinç kontrolü 
c. Hastane acil servislerde müdahale yapılması 
d. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi (112) 

4 ) İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir? 

a. ABC uygulama 
b. 112 aranması 
c. Güvenlik  
d. KBK(Koruma – Bildirme – Kurtarma) 

5) Olay yerinde H/Y ya müdahale etmeden önce hangisi yapılmalıdır? 

a. Tekrar kaza yapma riskini ortadan kaldırmak 
b. Olay yerinde H/Y sayısını belirlemek 
c. Olay yerinde H/Y lar arasında ki öncelikli olanları belirlemek 
d. Hepsi 

6) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın önceliklerinden değildir? 

a. Durumun kötüleşmesini önlemeye çalışmak 
b. İyileştirmek 
c. İyileşmeyi kolaylaştırmak 
d. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak 

7) Yaşamsal bulgular kontrol edilirken aşağıdaki sistemlerden hangisine bakılmasına gerek yoktur? 

a. Sinir Sistemi 
b. Dolaşım Sistemi 
c. Solunum sistemi 
d. Boşaltım Sistemi 

8) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılar arasında değildir? 

a. Beyin 
b. Beyincik 
c. Omurilik 
d. Kalp 

 



9) Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait bir organ değildir? 

a. İdrar Kasesi  b. Böbrekler  c. Kalın Bağırsak  d. İdrar Yolları 
10) Aşağıdakilerden hangisi vücudu oluşturan sistemlerden biri değildir? 
a. Dolaşım sistemi b. Hareket sistemi c. Omurga sistemi  d. Solunum sistemi 
11) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait bir organ değildir? 
a. Dil ve dişler  b. Safra kesesi  c. Kalın Bağırsak  d. İdrar kesesi 
12) Kanı süzerek vücudun iç dengesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Hareket Sistemi 
b. Sinir Sistemi 
c. Boşaltım Sistemi 
d. Dolaşım Sistemi 

13) H/Y nın ilk değerlendirilmesinde ilk yapılacak olan nedir? 

a. Solunum yolu açıklığının kontrolü 
b. Dolaşımın değerlendirilmesi 
c. Bilinç durumunun değerlendirilmesi 
d. Solunumun değerlendirilmesi 

14) H/Y nın bilincinin açık olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

a. H/Y nın omuzu sıkılarak iyimisin iyimisin diye seslenilir 
b. Yüzüne bir tokat atılır 
c. Yüzüne su dökülür 
d. Gözbebeğine bakılır 

15) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin 2. Değerlendirmesi içinde yapılmaz? 

a. A-B yönünden değerlendirilmesi 
b. Baş ve Boyun yaralanması 
c. Göğüs ve karın yaralanması 
d. Kol ve bacak muayenesi 

16) Kazazedenin 1. Değerlendirmesi için hangisi yanlıştır? 

a. Bek Dinle Hisset 10 sn yapılır 
b. Bilinç kapalıysa derhal 112 aratılır 
c. Baş geriye itildikten sonra ağız içi kontrol edilir 
d. hava yolu açıldıktan sonra nefes kontrol edilir 

17) Aşağıdakilerden hangisi AB nin A sını tanımlayan ifadedir? 

a. Dolaşımın değerlendirilmesi 
b. Bilinç kontrolü 
c. Hava yolu açıklığı 
d. Solunumun Değerlendirilmesi 

18) Aşağıdakilerden hangisi AB nin B’sini tanımlayan ifadedir? 

a. Dolaşımın değerlendirilmesi 
b. Bilinç kontrolü 
c. Hava yolu açıklığı 
d. Solunumun 10 saniye Değerlendirilmesi 

19) Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır? 

a. Baş Çene pozisyonu verilir 
b. Dil dışarı çekilir 
c. Hasta oturtulur 



d. Baş yana çevrilir 

20) Solunumun değerlendirilmesi nasıl yapılır? 

a. Ağız ve buruna ayna tutulur 
b. Islak bir parmak H/Y’nın ağız ve burnuna yaklaştırılır 
c. Kulağımızı H/Y’nın göğsüne dayayıp dinlenir 
d. Bak-Dinle-Hisset yöntemi kullanılır 

21) Kalp masajı uygulamak için el tabanı nereye yerleştirilmelidir? 

a. Göğüs kemiğinin üst yarısına  
b. Göğüs kemiğinin ortasına 
c. Göğüs kemiğinin üst noktası ile alt noktası bulunur, alt yarısına el topuğu konur 
d. Göğüs kemiğinin alt ucuna 

22) Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde dış kalp masajı için doğrudur? 

a. 2 parmakla (orta ve yüzük) göğüs kemiği 4 cm (1/3) oranında bastırılır 
b. Tek elle göğüs kemiği 2,5-5 cm aşağı bastırılır 
c. İlkyardımcı 2 elini kullanarak göğüs kemiğini 1-1,5 cm aşağı bastırır 
d. Hepsi yanlış 

23) Dış kalp masajı dakikada ortalama kaç kez olmalıdır? 
a. 60  b. 80   c. 100  d.120 
 
24) Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağladıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi 
durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile kalpten kan 
pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir? 
a. İlk Yardım b. Acil Yardım  c. Temel Yaşam Desteği  d. Solunum verme 
 
25) Temel Yaşam Desteği ile ilgili olarak verilen tabloda doğru sıralama hangisidir? 
 Yetişkin   Çocuk   Bebek 

a. 2 el    2 el   Tek el 
b. 2 el    Tek el   Tek el 
c. 2 el    Tek el   2 Parmak 
d. 2 el    2 Parmak  Tek el 
 
26)Çocuklarda uygulanan Temel Yaşam Desteğinde sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Bilinç Kontrolü – Solunum Kontrolü – Hava Yolu Açılması – Kalp Masajı – Nefes Verme 
b. 112 Aranması – Bilinç Kontrolü – Hava Yolu açılması – Kalp Masajı – Nefes Verme 
c. Bilinç Kontrolü - Hava Yolu Açılması  – Solunum Kontrolü –Kalp Masajı – Nefes Verme 
d. Bilinç Kontrolü - Hava Yolu Açılması  – Solunum Kontrolü –Nefes Verme -  Kalp Masajı  

27) Temel Yaşam Desteği yaparken solunumu gelen hastaya ne yapılmalıdır? 
a. Hastaya dokunulmadan ambulans beklenmelidir 
b. Hemen hastaya koma pozisyonu verilmelidir 
c. Önce solunum kontrolü – ikinci değerlendirme yapılıp koma pozisyonu verilmelidir 
d. Hastaya şok pozisyonu verilir 

28) Komadaki bir hasta veya yaralıda aşağıdakilerin hangisi kaybolur? 
a. Bilinç 
b. Solunum 
c. Dolaşım 
d. Nabız 

29) Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması yada 
yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? 

a. Şok 
b. Düşme 
c. Bayılma 



d. Koma 
30)Bilinç kapalı, solunum ve dolaşımı olan bir kazazedeye hangi pozisyon verilir? 

a. Şok 
b. Koma 
c. Yarıoturur 
d. Hiçbiri 

31) Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım uygulaması için yanlıştır? 
a. Hastanın ve kendimizin güvenliğini garantiye almalıyız 
b. Hastanın karnına basılarak su çıkartılır 
c. İlkyardımcı tek değilse bilinç kontrolünden hemen sonra 112 yi aratmalıdır 
d. İlkyardımcının yanında kimse yoksa 5 tur TYD den sonra 112 aranır 

32) Suda boğulma vakalarında bilinci kapalı olan kişilerde ilk ne yapılır? 
a. 112 aratılıp Ağız içi kontrolü yapılır 
b. Soğuk havalarda 15-20 dakika geçerse suni solunum ve kalp masajı yapılmaz 
c. Kalp masajından önce mutlaka yutulan sular çıkartılmalıdır 
d. Suda nefes verilmez 

33) Aşağıdakilerden hangisi tıkanması olan ve zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan 
ilkyardım olmalıdır? 

a. Hemlich Manevrası 
b. Rentek Manevrası 
c. Şok Pozisyonu 
d. Öksürmeye Teşvik etmek 

34) Havayolu tıkanmaları ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. Tam tıkanmalarda kişiye dokunulmaz öksürmesi söylenir 
b. Kısmi tıkanmalarda önce sırtına vurulur sonra Hemlich manevrası yapılır 
c. Bebeklerde tıkanmalarda önce sırtına vurulur 
d. Tam tıkanmada kişi boğazında bir şey kaldığını söyler 

35) Solunum yolu tam tıkanmalarında ne yapılır 
a. Sırt üstü yatırılır 
b. Baş aşağı çevrilir 
c. Su içirilir 
d. Göbek deliği ile göğü kemiğinin ortasına Hemlich manevrası yapılır 

36) aşağıdakilerden hangisi Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma 
yapmaması nedeni ile ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğidir? 

a. Zehirlenme 
b. Havale 
c. Koma 
d. Şok 

37) Aşağıdakilerden hangisi şok geçiren bir yaralıda görülmez? 
a. Soğuk solgun nemli cilt 
b. Susama hissi 
c. Altına kaçırma 
d. Ağız içinde morarma 

38) iç kanama şüphesi olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin uygulanması sakıncalıdır? 
a. Ağızdan sıvı verilir 
b. Üzeri örtülerek kazazede sıcak tutulur 
c. Şok pozisyonu verilir 
d. Kazazede hareket ettirilmez 

39)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Atardamar kanaması sızıntı şeklinde açık kırmızıdır 
b. Toplardamar sızıntı şeklinde koyu renklidir 
c. Kılcal damar küçük kabarcıklar şeklindedir 
d. Atardamar kanaması kalp atışına uyumlu akar açık kırmızıdır 

 
 



40) aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilk yapılacak olandır? 
a. Turnike uygulamak 
b. Kanayan yer üzerine temiz bezle direk baskı uygulamak 
c. Kanayan uzvu yukarı kaldırmak 
d. Sargı yapmak 

41) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda baskı noktası değildir? 
a. El bilek damarı 
b. Köprücük kemiği üstü 
c. Ayak sırtının üstü 
d. Kolun üst iç yüzeyi 

42) Aşağıdaki turnike uygulamasıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8-10 cm olmalıdır 
b. Turnike uygulamasında kanamayı durdurmak için ip, tel gibi malzemeler kullanılmalıdır 
c. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir 
d. Yaralı bölge örtülmemeli açıkta bırakılmalıdır 

43) aşağıdakilerden hangisi uzuv kopması durumunda ilkyardım uygulamasıdır? 
a. Turnike uygulanır 
b. Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı plastik torbaya yerleştirilir 
c. Kopan parçanın konduğu torba buzlu su içeren ikinci bir torbaya konur 
d. Hepsi 

44) Kulak kanaması olan bilinci kapalı hastaya hangi işlem uygulanır? 
a. Sırtüstü yatırılır, kanayan kulak tıkanmayacak şekilde bez kapatılır 
b. Kanayan kulak altta kalacak şekilde koma pozisyonu verilir 
c. Yarı oturur pozisyon verilir 
d. Şok pozisyonu verilir 

45) Burnu kanayan birine ilkyardım nasıl olmalıdır? 
a. Pamukla tampon yapılmalıdır 
b. Sırtüstü yatırılmalıdır 
c. Oturur pozisyonda burun kanatlarına baskı uygulanır 
d. Başı geriye yatırılmalıdır 

46) Aşağıda ki kulağa yabancı cisim kaçması ile ilgili uygulamalardan hangisi yanlıştır? 
a. Kesinlikle sivri ve delici cisimle müdahale edilmez 
b. Kulağa enjektörle su sıkılarak cisim çıkartılmaya çalışılır 
c. Kulağa su değdirilmez 
d. Tıbbi yardım istenir 

47) Buruna yabancı cisim kaçmasında ne yapılır? 
a. Buruna su çekilir 
b. Burun deliğinden içeri bir cımbız sokularak alınmaya çalışılır 
c. Tıkalı olmayan burun duvarı kapatılarak nefes verdirilir 
d. Hiçbiri 

48) Göze toz gibi küçük bir madde kaçması durumunda aşağıda ki ilkyardım uygulamalarından 
hangisi yapılmalıdır? 

a. Tozun çıkmasını sağlamak için göz damlası kullanılır 
b. Göz kırpıştırılır ve temiz bir bezle alınır 
c. Kaçan toz asla çıkarılmaya çalışılmaz 
d. Göz ovulur ve gözyaşı salınımı artırılır 

49) Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması yada metal kaçması halinde yapılan doğru 
ilkyardım uygulamasıdır? 

a. Hastaya gözünü kırpıştırması söylenir 
b. Yumuşak ve nemli bir bezle çıkartılmaya çalışılır 
c. Göze hiçbir şekilde dokunulmaz tıbbi yardım istenir 
d. Batan cisim dikkatli bir şekilde çıkarılır ve sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır 

50) Deri yada mukoza bütünlüğünün bozulmasına ne denir? 
a. Yanık 
b. Kırık 
c. Yara 
d. Ödem 



51) Aşağıdakilerden hangisi yaraların ortak belirtilerinden değildir? 
a. Ağrı 
b. Kanama 
c. Ödem – Yara içinde yabancı cisim 
d. Yara kenarlarının birbirinden ayrılması 

52) ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? 
a. Yara oksijenli su ile iyice yıkanmalıdır 
b. Yaranın içindeki cisimler çıkarılmalıdır 
c. Yara temiz bir bezle örtülür ve üzerine bandaj uygulanır 
d. Kanama varsa hemen turnike uygulanmalıdır 

53) Kafa ve omurga yaralanmalarında hangi belirtiye bakılmaz? 
a. Bilinç düzeyinde değişimler 
b. Kulak ve göz çevresinde morluklar 
c. Burun ve kulaktan beyaz bir sıvı ve kan gelmesi 
d. Gözbebeğine ışık tutularak büyüme küçülme kontrol edilir 

54) Kavga sırasında bıçaklandığını ve nefes almakta zorlandığını söyleyen yetişkin bir kişinin 
yarasında nefes alıyor görüntüsü varsa aşağıdakilerden hangisi ilk önce akla gelmelidir? 

a. Kalp krizi 
b. Delici karın yaralanması 
c. Kafatası omurga yaralanması 
d. Delici göğüs yaralanması 

55) Delici göğüs yaralanmalarında bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir? 
a. Şok P. 
b. Yarı oturur P. 
c. Koma P.  
d. Sırtüstü P. 

56) Delici göğüs yaralanmalarında aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz? 
a. Kazazedenin bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda tutulur 
b. Yara, plastik, poşet, vb. sarılmış bir bezle tamamen kapatılır 
c. Ağızdan hiç birşey  verilmez 
d. Yaşam bulguları sık sık değerlendirilir 

57) Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında karşılaşılan sorunlardan biri değildir? 
a. Karın bölgesindeki organlar zarar görebilir, karın tahta gibi sertleşir. 
b. İç ve dış kanama ve buna bağlı şok oluşabilir 
c. Bağırsaklar dışarı çıkabilir 
d. İç organlar zarar görmez 

58) Deri bütünlüğü bozulmamış ise ne tür kırıktan bahsedilir? 
a. Açık kırık 
b. Spiral kırık 
c. Parçalı kırık 
d. Kapalı kırık 

59) Aşağıdakilerden hangisi kapalı kırığın belirtilerinden değildir? 
a. Ağrı 
b. Hareket kaybı 
c. Şekil bozukluğu 
d. Dış kanama – Kırık bölge çevresinde karıncalanma 

60) Kemik bütünlüğü bozulmuş, açık yara – enfeksiyon riski oluşturan ve kemik ucunun dışarı çıkma 
ihtimali bulunan kırık çeşidi hangisidir? 

a. Burkulma 
b. Kapalı kırık 
c. Çıkık 
d. Açık kırık 

61) Kalıcı eklem ayrılmasına ne denir? 
a. Kırık 
b. Çıkık 
c. Burkulma 
d. Hepsi 



62) Anlık eklem ayrılmasına ne denir? 
a. Kırık 
b. Çıkık 
c. Burkulma 
d. Hepsi 

63) Aşağıda burkulmalarla ilgili yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır? 
a. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir 
b. Şişliği azaltmak bölge yukarı tutulur 
c. Hasta / yaralı hareket ettirilmez 
d. Ekleme sıcak uygulama yapılır 

64) Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkak, burkulmalarda uygulanmaz? 
a. Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır 
b. Tespit edilecek bölge önce yumuşak bir bezle kaplanmalıdır 
c. Yaralanan bölgenin pozisyonu düzeltildikten sonra tespit edilmelidir 
d. Tespit üste ve altta ki eklemleri içine almalıdır 

65) Uyluk kemiği kırıklarında tespit nasıl yapılmalıdır? 
a. Ayaktan kalçaya kadar 
b. Dizden kalçaya kadar 
c. Dizden bele kadar 
d. Ayaktan koltukaltına kadar 

66) Kaval kemiği kırığında tespit nasıl yapılmalıdır? 
a. Kalçadan ayağa kadar 
b. Dizden kalçaya kadar 
c. Dizden bele kadar 
d. Ayaktan koltukaltına kadar 

67) Bayılan bir kişiye ilkyardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
a. Şakakları ovulur 
b. Düşmesi engellenir ve kendi gelene kadar ayakta tutulur 
c. Sırt üstü yatırılır ayakları 30 cm kaldırılır dinlenmesi sağlanır 
d. Yüzüne su ve kolonya serpilir 

68) Sinir sisteminin merkezinde gerçekleşen elektriksel boşalma sonucu oluşan kontrolsüz kas 
kasılması nedir? 

a. Şok 
b. Koma 
c. Havale 
d. Bayılma 

69) Aşağıdakilerden hangisi havale sebeplerinden biri değildir? 
a. Sara hastalığı 
b. Yüksek ateş 
c. Üşüme 
d. Kafa Travması 

70) Ateşli havale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a. Ateşli havale 38 derecenin üzerinde her yaşta görülür 
b. Öncelikle ıslak havlu yada çarşafa sarılır 
c. Eklem yerlerine soğuk ve buz uygulanır 
d. Sirkeli suyla kompres yapılır 

71) Sara krizinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Sara hastalığında bir beyin hasarı mevcuttur 
b. Açlık yorgunluk v.b. krizi tetikleyebilir 
c. Dilini ısırmasın diye kilitlenmiş çene açılır 
d. Kendini yaralamamasına dikkat edilir 

72) Göğsünde kuvvetli ağrıda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Yarı oturur pozisyona alınır 
b. Yaşam bulguları incelenir 
c. 112 den ambulans istenir 
d. Nefes alıp vermekle ağrının şiddeti değişir 
e.  



73) Bilinci açık ve göğüs ağrısı (kalp krizi) olan H/Y hangi pozisyonda tutulmalıdır? 
a. Stabil yan pozisyon 
b. Şok pozisyonu 
c. Yarı oturur pozisyon 
d. Sırt üstü yatar pozisyon 

74) Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi belirtileri ile ilgili yanlış bir ifadedir? 
a. Ağrı sıklıkla kravat bölgesinde görülür 
b. Ağrı çeneye sırta ve kollara vurur 
c. Sıkıntı terleme ve nefes darlığı görülür 
d. Mide bulantısı ve kusma olmaz 

75) Kan şekeri düşmesinde yapılması gereken ilkyardım nasıl olmalıdır? 
a. Hastanın ABC’si değerlendirilir 
b. Hastanın bilinci yerinde ise ağızdan şeker ve şekerli içecekler verilir 
c. Bilinci kapalı ise koma pozisyonu verilir 
d. Hepsi doğru 

76) Şeker hastası olduğunu bildiğimiz bir hastada baş ağrısı, konuşma güçlüğü, kafa karışıklığı vb. 
şikayetler olduğunda ne düşünülür? 

a. Kan şekeri yükselmiştir 
b. Beyin kanaması geçiriyordur 
c. Kan şekeri düşmüştür 
d. Tansiyonu yükselmiştir 

77) Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini belirleyen faktörlerden biri değildir? 
a. Şok 
b. Enfeksiyon riski 
c. Derinin ince olması 
d. Yanığın bölgesi 

78) 1. Derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur 
a. Deride içi su dolu kabarcıklar 
b. Deride kızarıklık 
c. Ağrı 
d. Yanık bölgede şişlik 

79) Sinirler zarar gördüğünde acı-ağrı hissedilmeyen siyah bölge hangi yanık derecesini belirtir? 
1. Derece  
2. Derece 
3. Derece 
4. Derece 

80) Yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir? 
a. Yanan bölge soğuk su ile yıkanmalıdır 
b. Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır 
c. Yoğurt sürülmelidir 
d. Ağrı kesici verilmelidir 

81) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda yapılan ilkyardım uygulamalarındandır? 
a. Öncelikle kimyasal madde deriden uzaklaştırılmalıdır 
b. Kazazedenin giysileri çıkarılmalıdır 
c. Kazazedenin üzeri battaniye ile örtülmelidir 
d. Bölge bol tanziksiz suyla en az 15-20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalıdır 
e. Hepsi doğru 

82) Elektrik yanıklarında ilk yapılması gereken hangisidir? 
a. Kazazedenin hayati belirtileri kontrol edilir 
b. Elektrik akımı kesilir, gerekli güvenlik önlemleri alınır 
c. 112 aranır 
d. Yanık bölge suyla yıkanır 

83) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerinden biri değildir? 
a. Mide krampları, bulantı, kusma 
b. Adale krampları, güçsüzlük, yorgunluk 
c. Ödem – parlak ve soğuk deri 
d. Psikolojik sorunlar 



 
84) Aşağıda ki sıcak çarpmasında yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır? 

a. Kazazede serin ve havadar bir yere alınır 
b. Giysiler çıkartılır 
c. Sırt üstü yatırılarak kol ve bacaklar yükseltilir 
d. Vücut su ve buz karışımı ile yıkanır 

85) Aşağıdakilerden hangisi donmalarda yapılan ilkyardım uygulamalarından biridir? 
a. Donuk bölge ovularak ısınması sağlanır 
b. Su toplamış bölge patlatılır bu bölgenin üzeri açık bırakılır 
c. Kazazede ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir 
d. Dolaşımı sağlamak için kazazede yürütülür 

86) Aşağıdakilerden hangisi cilt yoluyla zehirlenmelerden biri değildir? 
a. İlaç enjeksiyonu 
b. Hayvan ısırığı 
c. Yapıştırıcılar (Bali uhu gibi) 
d. Zirai ilaçlar 

87) Zehirlenmelerde görülen bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, haraketlerde uyumsuzluk gibi 
belirtiler hangi sistem bozukluğunu gösterir? 

a. Sindirim sistemi bozukluğu 
b. Sinir sistemi bozukluğu 
c. Solunum sistemi bozukluğu 
d. Dolaşım sistemi bozukluğu 

88) Zehirlenmelerde görülen mide bulantısı ishal gibi belirtiler hangi sistemin etkilendiğini gösterir? 
a. Sinir sistemi 
b. Dolaşım sistemi 
c. Sindirim sistemi 
d. Boşaltım sistemi 

89) Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde genel belirtilerden biri değildir? 
a. Ciltte su toplama 
b. İshal 
c. Bulantı 
d. Nefes darlığı 

90) Solunum yolu ile zehirlenen kişiye ilkyardım yöntemi olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 
a. Bilinci kapalı ise şok pozisyonu verilir 
b. Temiz havaya çıkartılır yada ortam havalandırılır 
c. Tıbbi yardım çağırmaya gerek yoktur 
d. Kazazede sırt üstü yatırılır 

91) Solunum yolu ile gerçekleşen zehirlenmelerde bilinci açık olan kazazedeye hangi pozisyon 
verilir? 

a. Yarı oturur pozisyon 
b. Yüzükoyun pozisyon 
c. Şok pozisyonu 
d. Sırt üstü pozisyon 

92) Karbon monoksit zehirlenmesi belirtileri nelerdir? 
a. Aşırı yorgunluk keyifsizlik grip benzeri durum 
b. Bulantı baş dönmesi koma ve nöbetler 
c. Cilt ve tırnaklarda kiraz kırmızısı renk 
d. Solunum durması 
e. Hepsi 

93) Kedi köpek gibi hayvan ısırmalarında yapılan ilkyardım uygulamalarından biri değildir? 
a. Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve suyla yıkanmalıdır 
b. Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılmaz 
c. Hasta kuduz ve tetanos aşısı için uyarılmalıdır 
d. Ciddi yaralanmalarda baskıyla kanama durdurulur 

94) akrep ve yılan sokmalarında ilkyardım uygulamasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a. Turnike uygulanır 
b. Sokulan yer kesilerek emilir 



c. Sokulan bölgeye soğuk uygulama yapılır 
d. Isırılan yer yukarıda tutulur 

95) Akrep sokmalarında aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
a. Ödem şişlik 
b. İltihaplaşma 
c. Havale kasılma 
d. Şeker düşmesi 

96) Yılan sokmalarında hangisi görülmez? 
a. Bulantı kusma 
b. Dolaşım sorunları – şok 
c. Havale 
d. Ödem şişlik 

97) Arı sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 
a. Yaralı bölge yıkanır 
b. Derinin üzerinde görünüyorsa arının iğnesi çıkartılır 
c. Sıcak uygulama yapılır 
d. Ağız içi sokmalarında buz emmesi sağlanır ve alerji hikayesinde tıbbi yardım istenir 

98) Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? 
a. Yaralı bölge hareket ettirilerek kanlanması sağlanır 
b. Batan cisim çıkartılıp sıcak uygulanır 
c. Etkilenen bölge ovulmalıdır 
d. Soğuk amonyak uygulanır 

99) Aşağıdakilerden hangisi yürüyemeyen yada bilinci kapalı olan kişiler için kullanılan ilkyardımcı 
tarafından uygulanan kısa mesafede süratli taşıma tekniğidir? 

a. İtfaiyeci yöntemi (omuzda taşıma) 
b. Sırtta taşıma 
c. Altın beşik yöntemi 
d. Kaşık tekniği 

100) Bilinci açık ve ilkyardımcılara yardımcı olabilen yaralılar için en uygun taşıma tekniğidir? 
a. Kaşık tekniği 
b. İtfaiyeci tekniği 
c. Altın beşik 
d. Rentek tekniği 

101) Kısa mesafede süratli taşıma tekniği değildir? 
a. Kaşık yöntemi 
b. Kucakta taşıma 
c. İtfaiyeci yöntemi 
d. Altın beşik yöntemi 

102) Omurga yaralanması şüphesi olan 3 kişi ile yapılabilen hangisi sedye üzerine yerleştirme 
tekniğidir? 

a. Altın beşik 
b. Rentek 
c. Kaşık – köprü – karşılıklı durarak 
d. Omuzda taşıma 

103 ) Rentek manevrası aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? 
a. Araç içindeki kazazedeyi dışarı çıkarmada 
b. Sedye üzerine yerleştirmek için 
c. Kısa mesafeli süratli taşımada 
d. Karşılıklı durarak taşımada 

104) Aşağıdakilerden hangisi araç içinde ki yaralıyı taşıma (Rentek) tekniği ile ilgili olarak doğrudur? 
a. Tehlike söz konusu olmasa bile kanamalara müdahale için uygulanmalıdır 
b. Rentek manevrasında bilinç kontrolüne gerek yoktur 
c. Rentek manevrası yaralı rahat nefes alsın diye yapılır 
d. Hasta / yaralıya yan tarafından yaklaşılır bir elle kolu diğer elle çenesi kavranarak boyun 

tespit edilir 
105) Aşağıdakilerden hangisi hasta / yaralı taşınmasında genel kurallardan biri değildir? 

a. Başı gidiş yönünde olmalıdır 



b. Öndeki ilkyardımcı sağ arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlar 
c. Başı geride olmalıdır 
d. Güçlü olan ilkyardımcı hasta / yaralının baş kısmında olmalıdır 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 B   26 D   51 C   76 C   101 A   
2 B   27 C   52 C   77 C   102 C   

3 D   28 A   53 D   78 A   103 A   

4 D   29 D   54 D   79 C   104 D   

5 D   30 B   55 B   80 A   105 C   

6 B   31 B   56 B   81 E   106    
7 D   32 A   57 D   82 B   107    

8 D   33 D   58 D   83 C   108    

9 C   34 C   59 D   84 D   109    
10 C   35 D   60 D   85 C   110    

11 D   36 D   61 B   86 C   111    
12 C   37 C   62 C   87 B   112    

13 C   38 A   63 D   88 C   113    
14 A   39 A   64 C   89 A   114    

15 A   40 B   65 D   90 B   115    

16 C   41 A   66 A   91 A   116    
17 C   42 B   67 C   92 E   117    

18 D   43 D   68 C   93 B   118    
19 A   44 B   69 C   94 C   119    

20 D   45 C   70 B   95 D   120    

21 C   46 B   71 C   96 C   121    
22 A   47 C   72 D   97 C   122    

23 C   48 B   73 C   98 B   123    
24 C   49 C   74 D   99 A   124    

25 C   50 C   75 D   100 C   125    


