
 

 

1. Bütün acil durumlarda aşağıdaki 

telefon numaralarından hangisini ararız?

A) 110 

B) 111 

C) 112 

2.  Görseldeki olayda hangisi 

gelir? 

A) Polis 

B) İtfaiye 

C) Ambulans 

3.  Trafik kazası

arayarak hangisini çağırırız? 

A) Polis 

B) İtfaiye 

C) AKUT 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi yangın dışında 

deprem, sel gibi olaylarda arama 

kurtarma çalışmaları da yapar?

A) Polis 

B) İtfaiye 

C) Ambulans 
 

5. Ağır hastalara veya yaralılara ilk 

yardımı uygulamak ve onları hastaneye 

ulaştırmak için hangisi gereklidir?

A) Polis 

B) İtfaiye 

C) Ambulans 
 

6. Trafik kazası, hırsızlık, kavga gibi 

durumlarda yardım istemek için 

ararız? 

A) İtfaiye 

B) Polis 

C) Ambulans 
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7. Polisin görev almadığı köy, kasaba gibi 

yerlerdeki trafik kazası, hırsızlık, kavga vb. 

olaylarda hangisi gelir?

A) Jandarma 

B) İtfaiye 

C) Ambulans 
 

8. Düşme, bayılma, zehirlenme gibi 

durumlarda 112’yi aradığımızda 

aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Jandarma 

B) Ambulans 

C) İtfaiye 
 

9. Acil durumlarda 

ulaşabilmek çok önemlidir.

hangisine dikkat etmeliyiz?

A) Her zaman acul numarayı aramaya,

B) Acil numaralı hattı meşgul etmeye,

C) Acil numaraya boş yere aramamaya,
 

10. Evde ve okulda yangın çıkarsa ne 

yapmalıyız? 

A) Yangını görmezden gelmeliyiz.

B) 112’yi aramalıyız.

C) Yangını söndürmeye çalışmalıyız.
 

11. Acil durumlarda 112

hangisini bildirmemiz gerekir

A) Olayın olduğu yer ve adresi,

B) Olayda kimlerin olduğunu,

C) Olayın nasıl olduğunu,

12. Görseldeki olayda 112

ararsak öncelikle hangisi gelir?

A) Ambulans 

B) İtfaiye 

C) Polis 

Acil durum Numaramız 

Polisin görev almadığı köy, kasaba gibi 

yerlerdeki trafik kazası, hırsızlık, kavga vb. 

hangisi gelir? 

8. Düşme, bayılma, zehirlenme gibi 

yi aradığımızda 

den hangisi gelir? 

Acil durumlarda 112 acil numaraya 

ulaşabilmek çok önemlidir. Bu nedenle 

etmeliyiz? 

Her zaman acul numarayı aramaya, 

Acil numaralı hattı meşgul etmeye, 

Acil numaraya boş yere aramamaya, 

10. Evde ve okulda yangın çıkarsa ne 

Yangını görmezden gelmeliyiz. 

yi aramalıyız. 

Yangını söndürmeye çalışmalıyız. 

11. Acil durumlarda 112’yi aradığımızda 

hangisini bildirmemiz gerekir? 

Olayın olduğu yer ve adresi, 

da kimlerin olduğunu, 

layın nasıl olduğunu, 

Görseldeki olayda 112’yi 

ararsak öncelikle hangisi gelir? 


