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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 11:00'de başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 60 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi
elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye
teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki fotoğraf
ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgenizdeki) bilgilerde
uyuşmazlık olması, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş
belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle
sınava alınmayacaksınız.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu
kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. T.C. kimlik numaranızı, ad ve soyadınızı
mürekkepli kalemle yazarak imzalayınız.
2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sertifika ve kitapçık türünüze uygun soru
kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde
yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her
dersten ayrı ayrı en az 70 puan almanız gerekir.
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde
dışarı çıkarmayınız.
11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim
ediniz.
Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.
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1. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve beceri-

K

4. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk

sine sahip olmalıdır?

olarak yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
B) Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak
için
C) Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak
için
D) Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi
yapabilmek için

A) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
B) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine
yumruk atılması
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika
beklenilmesi
D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi

2. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili

5. Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten

olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A) Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
B) Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
C) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D) Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.

A)
B)
C)
D)

Bilinç kaybının düzelmesini
Kalbin çalışmasını
Nefes vermesini
Nefes almasını

6. İlk yardım uygulaması olarak kazazede-

3. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç-

nin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde
sakıncalıdır?

tan nasıl çıkarılmalıdır?

A) Ayaklarından çekilerek
B) Baş-çene pozisyonu verilerek
C) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
D) Çene göğüse değecek şekilde baş öne
eğilerek

A) Şok
B) Beyin kanaması
C) Ayakta olan kanamalar
D) Ayak bileğinin burkulması
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7. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralan-

10. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak

malarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden
hangisidir?

A)
B)
C)
D)

ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Bol su ile yıkamak
B) Yara merhemi sürmek
C) Kuru sargı bezi ile kapatmak
D) Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak

Kasık iç kısmı
Bacak dış kısmı
Dizin ön üst kısmı
Karnın ön üst kısmı

11. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa

8. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede-

dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar
olmalıdır?

de kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)

K

A) Topuktan dize kadar
B) Dizden kalçaya kadar
C) Topuktan kalçaya kadar
D) Topuktan koltuk altına kadar

Bilinç kaybı olması
Reflekslerin kaybolması
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
Dolaşımın durması, kalp atımlarının
alınamaması

12. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye
ile taşınmalıdır?

9. • Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

A)
B)
C)
D)

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede
görülmesi hangi durumda olur?
A) Akciğer delinmesi
B) Baş yaralanması
C) Dalak yırtılması
D) Kalp spazmı
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Kolunda yara ve kırık olan
Birinci derece yanığı olan
Omurgasında kırık olan
Kaburgasında kırık olan
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I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi
II- Fiziksel aktivitenin artması
III- Boğucu etki yapması
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?
A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

14. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

A) Serin bir yere alınarak vücut ısısı
düşürülmeli
B) Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
C) Sıcak içecekler verilmeli
D) Sıcak duş yaptırılmalı

15. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir
duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç
kullanabilir?

A) G sınıfı
B) A1 ve A2 sınıfı
C) C, D ve E sınıfı
D) B sınıfı (hususi araç)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir
kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi
bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen
kabullenmiş sayılır.

“BAŞLAYINIZ” DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

02.02.2013 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI (MTSAS)
F-G: F-G SERTİFİKASI K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR
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