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      İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, 
sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da 
durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç 
aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

    İlk yardımda amaç;
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,

İyileştirmeyi kolaylaştırmak. (İlk yardımın amacı iyileştirmek değildir.)



İlkyardımcı, konuyla ilgili eğitim sonunda “Temel Eğitim Sertifikası” almış kişidir.

İlk yardımcının ilk yardım yapılacak kişiden bilinci açıksa önce izin alması gerekir.
“İsmim… ilk yardım biliyorum, acil yardım gelene kadar size yardım edebilirim.”

Bilinci açık değilse izin alınmış olarak kabul edilir.



İlkyardım Temel Uygulamaları

KORUMA Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. Olay 
yeri güvenliği sağlanabiliyorsa hasta ya da yaralılar kesinlikle yerlerinden kımıldatılmamalıdır. 
Hasta ya da yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.

BİLDİRME En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmesidir.                                                                                    
Yardım kuruluşu arandığında kesin yer ve adres, kim, hangi numaradan arıyor, olayın tanımı, hasta 
ya da yaralı sayısı, durumu, nasıl bir yardım aldıkları açıklanmalıdır.
 Karaya ulaşılabiliyorsa (112), zehir danışma merkezi (114)

 Sahil güvenlik komutanlığı  (158), 16. kanaldan Pan Pan Medical anonsu 

KURTARMA Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde 
yapılmalıdır. Hasta/yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. 
Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta/yaralıya dokunulmamalı ve kımıldatılmamalıdır.



         İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler

           İlk yardımcı önce kendi can güvenliğini sağlamalıdır. (Kanamalı durumlarda hastalıklara karşı 

           korunmak için eldiven takmalıdır.)

Hasta/yaralının aciliyet durumunu değerlendirmelidir. (bilinç,solunum) (Öncelikle hangi hasta/yaralıya 
müdahale etmesi gerektiğine karar vermelidir.)

Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermelidir.

Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmelidir.

Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmalıdır.

Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemelidir.

Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmalıdır.

Gerekiyorsa hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamalıdır. (Ancak 
herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır.)



BİLİNÇ DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

 Bilinç kaybı, çok sık karşılaşılan bir durumdur. Nedenleri: açlık, tansiyon, aşırı stres, herhangi bir 
ilacın

yan etkisi, beyinsel bozukluklar vb. olabilir. Bilinç kaybı olan bir kişiye önce "Nasılsın?" vb. 
sorularla sözel ve omuzlarından nazikçe sarsarak fiziksel olarak bilinç kontrolü yapılır. 

                                       Bilinç kaybı yoksa tüm uyarılara cevap verir.
                     1. Derece Bilinç Kaybı varsa sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir.

                                       2. Derece Bilinç Kaybı varsa ağrılı uyaranlara cevap verir.
                                       3. Derece Bilinç Kaybı varsa tüm uyaranlara karşı tepkisizdir, cevap vermez.

Bilinç kaybı geçiren kişiye bilinci tamamen yerine gelinceye kadar herhangi bir sıvı ya da katı gıda 
ağız yoluyla verilmez.

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUyVDNCVCMXYlQzQlQjE
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2F0JUM0JUIx
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQSVDNCU5RiVDNCVCMXo


İlk yardımda ABC

Bilinç kontrol edilmeli; kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmeli:

Airway: Hava yolu açıklığının sağlanması ve rahat nefes alıp vermeyi 
kolaylaştırma,
Breathing: Solunumun olup olmadığının değerlendirilmesi, (Bak-dinle-hisset)
Circulation: Nabız olup olmadığının kontrol edilmesi. Dolaşımın değerlendirilmesi. 
(Kalp masajı)



A: Bilinci kapalı bütün hasta/yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Çünkü dil geriye 
kayabilir yada herhangi bir yabancı madde solunum yolunu tıkayabilir. Ağız içi kontrol edilerek 

temizlendikten sonra hastaya baş-çene pozisyonu verilir.

    Bunun için ;

● Bir el alına yerleştirilir,
● Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir,
● Baş geriye doğru itilir.
● Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu                                                                                  

açıklığı sağlanmış olur.



B: Solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle kontrol edilir. Gözlerle göğüsün hareketi izlenir. Kulak ile nefes alışveriş 
sesi duyulmaya çalışılır. Sonra yanak hastanın burnuna yakın mesafeye getirilerek solunumda dışarı verilen 
havanın sıcaklığı hissedilmeye çalışılır. 

Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden 
yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir.



C: Dolaşımı değerlendir. Dolaşımı sağla.

Kalp durması: Bilinci kapalı kişide büyük atardamarlardan nabız alınamaması 
durumudur. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokuların 
oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur.

Vücudun Nabız Alınabilen Kısımları

Şah damarı (adem elmasının her iki yanında)

Ön-kol damarı (Bileğin iç yüzü, baş parmağın 
üst hizası)

Bacak damarı (Ayak sırtının merkezinde)

Kol damarı (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü)



TEMEL YAŞAM DESTEĞİ(CPR)

Temel Yaşam Desteği nedir?

Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya 
kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, kalp masajı 
ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

https://youtu.be/q_EI7KHG

https://youtu.be/q_EI7KHGfWg


X Yanlış CPR X

https://www.youtube.com/watch?v=Z1a-ITIIy_Q

https://www.youtube.com/watch?v=Z0V0SedQgAA

https://www.youtube.com/watch?v=Z1a-ITIIy_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Z0V0SedQgAA


Yapay solunum nasıl yapılır?

● Hasta/yaralının hava yolu açıldıktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 
değerlendirilir,

● Solunum yoksa tıbbi yardım istenir (112),
● Hemen yapay solunuma başlanır. YAPAY SOLUNUMA BAŞLAMADAN ÖNCE 

SOLUNUMUN OLMADIĞINDAN KESİNLİKLE EMİN OLUNMALIDIR!
● Ağızdan ağıza tekniği için hasta/yaralıya Baş-Çene pozisyonu verilir,
● Bir elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları hava çıkmayacak şekilde kapatılır,
● İlkyardımcı, hasta/yaralının ağzını hava çıkmayacak şekilde kendi ağzı ile kavrar,
● Hasta akciğerine hava gidecek şekilde ağızdan iki kez üflenir,
● Şah damarından nabız kontrolü yapılır. Nabız varsa yapay solunuma devam edilir.
● Yapay solunumun etkili olup olmadığı Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kontrol edilmelidir,



Dış kalp masajı nasıl yapılır?

● Yapay solunum sırasında şah damarından  nabız kontrolü yapılır, nabız yoksa dış kalp 
masajına başlanır. KALP MASAJINA BAŞLAMADAN ÖNCE KALBİN TAMAMEN 
DURDUĞUNDAN KESİNLİKLE EMİN OLUNMALIDIR!

● Alttaki kaburgalar elle tespit edilir, eller kaydırılarak göğüs kemiğinin alt ucu belirlenir.
● Her iki kaburganın birleştiği noktaya (sternum ucu) iki parmak konur ve üstüne diğer el 

topuğu yerleştirilerek bası noktası tespit edilir. Bu elin üzerine diğer el yerleştirilir.
● Her iki el parmakları birbirine geçirilir ve hastaya temas etmemesine dikkat edilir. Eller sabit 

tutulmalıdır. Dirsekler ve omuz düz ve hasta/yaralının vücuduna dik tutulacak şekilde 
tutulmalıdır.

● Vücut ağırlığı ile kaburga kemikleri 4-5 cm içe çökecek şekilde ritmik olarak 
sıkıştırma-gevşetme şeklinde bası uygulanır. 



Hava Yolu Tıkanıklığı Nedir? 
Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel 
olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanma tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde 
olabilir. 

Tam Tıkanma Belirtileri 
• Nefes alamaz. 
• Acı çeker, ellerini boynuna götürür. 
• Konuşamaz. 
• Rengi morarmıştır. Bu durumda Heimlich Manevrası (karına bası uygulama) 
yapılır.                                          
 
  https://www.youtube.com/watch?v=Cd5N7umxL7M 

Kısmi Tıkanma Belirtileri 
• Öksürür.
• Nefes alabilir. 
• Konuşabilir. 
• Bu durumda hastaya dokunulmaz, arkasında durulur, öksürmeye teşvik edilir.

https://www.youtube.com/watch?v=Cd5N7umxL7M


                            ŞOK
   Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara   
uygun oranda kanlanma yapamaması 
nedeniyle ortaya çıkar.

Şok belirtileri nelerdir?

Kan basıncında düşme 

Hızlı ve zayıf nabız

Deride soğukluk, solukluk ve nemlilik

Hastada endişe, huzursuzluk, baş dönmesi, uyku hali, 

dudak çevresinde morarmalar

Bilinç seviyesinde azalma ve bilinç kaybı 

Susuzluk hissi



Şokta ilk yardım nasıl olmalıdır?

• Gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

• Hastanın sırt üstü yatması sağlanmalıdır.

• Hastanın hava yolu açıklığı sağlanmalıdır.

• Kanama olduğu durumlarda kanama uygun 

yöntemlerle durdurulmalıdır.

• Şok pozisyonu verilmelidir. Ayaklar kalp seviyesinden 

yukarı kaldırılmalıdır.

• Hastada boyun travması yoksa baş yana çevrili 

olmalıdır.

• Hızlı bir şekilde hastaneye götürülmesi sağlanmalıdır.

• Şok pozisyonunda yatan hasta hareket ettirilmemeli, 

sıcak tutulmalı, hastanın endişe ve korkuları 

giderilmelidir.



İÇ KANAMALARDA İLKYARDIM

İç kanama; nereden, ne sebeple ve ne kadar 
kanadığı bilinmediği için dış kanamaya göre 
daha tehlikeli bir durumdur. İç kanama 
durumunda ilk yardım yapılırken mümkün 
olduğunda hasta hareket ettirilmemeli, üzeri 
örtülerek şok pozisyonunda bekletilmeli ve 
hastaya ağızdan yiyecek içecek verilmeyerek 
durumu takip edilmelidir.

KANAMALAR

https://www.szutest.com.tr/ilk-yardim-egitimi/
https://www.szutest.com.tr/ilk-yardim-egitimi/


DOĞAL DELİK KANAMALARINDA İLKYARDIM

Burun kanamalarında ilk  yardımda, hastanın panikle 
koşuşturması engellenip oturtulmalı, başı öne doğru eğilip 
burun kanatları 5 dakika boyunca sıkılmalıdır. Yapılan 
ilkyardım uygulamasının yeterli olmadığı, kanamanın 
durmadığı durumda hemen bir sağlık kuruluşuna sevki 
sağlanmalıdır.
Kulak kanamalarında ilk yardımda, kanayan kulak yumuşak 
bir bezle temizlenmeli ve kanama devam ediyorsa kulağı 
tıkamadan temiz bez tutulmalıdır ki ne kadar kanama 
olduğu tutulan bezden daha hızlıca tespit edilebilsin.
Diğer doğal delik kanamalarında bölgeye temiz bezle baskı 
uygulayıp hızlıca acil sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır.

https://www.szutest.com.tr/ilk-yardim-egitimi/
https://www.szutest.com.tr/ilk-yardim-egitimi/


DIŞ KANAMALARDA İLK YARDIM

●Kanayan bölge kalp hizasının üstünde tutulur.

●Sargı bezi ile basınç uygulanır.

●Bazı atardamarlara belli bölgelerde basınç uygulayarak beslediği 

bölgeye kan akışı azaltılır.

MÜDAHALE TEKNİKLERİ

1- Temiz Bez    2- Turnike    3- Üçgen Sargı



VÜCUTTA BASKI 
UYGULANACAK 
NOKTALAR



Damarın deri ile kemik arasına sıkıştırılmasını amaçlayan bir tekniktir.

İlk yardımda turnike uygulanabilecek durumlar;

-Hasta/yaralıda uzuv kopması olması durumunda,
-Olay yerinde birden çok kanamalı yaralı ve tek ilkyardımcı varsa,
-İlkyardımcının hasta/yaralıyı olay yerinden sevk etmesi gerekiyorsa,
-İlkyardım uygulamasıyla kanama bir türlü durdurulamıyorsa yapılır.

https://www.youtube.com/watch?v=pwgkzOFRZlk

      
TURNİKE

https://www.youtube.com/watch?v=pwgkzOFRZlk


●Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır.

●1.derece yanık: Deride kızarıklık, ağrı, yanık bölgede ödem vardır. Yaklaşık 

48 saatte iyileşir.

●2.derece yanık : Deride içi su dolu kabarcıklar (bül) vardır. Ağrılıdır. Derinin 

kendini yenilemesi ile kendi kendine iyileşir.

●3.derece yanık: Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir. Özellikle de kaslar, 

sinirler ve damarlar üzerinde etkisi görülür. Beyaz ve kara yaradan siyah 

renge kadar aşamaları vardır. Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur.

YANIKLAR



YANIKTA İLK YARDIM

●Kişi yanıyorsa koşması engellenir. Üzerine battaniye örtülerek yerde yuvarlanması 

sağlanır.

●Müdahale etmeden eller yıkanır ve ya eldiven giyilir.(enfeksiyon riski)

●Su dolu kabarcıklar oluşmuş ise patlatılmaz.

●Yanık üzerine yoğurt diş macunu pudra vs. sürülmez. Deri soyulmaz.

●Hafif yanıklarda yanmış bölge 10 dakika su altında tutulmalıdır.

●Yanık üzeri steril gazlı bezle örtülür.

●Bilinç yerindeyse ağızdan sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir.



ARI SOKMASI 

Öncelikle iğne görünüyorsa, iğnenin daha fazla deri içine 
sokulmamasına dikkat ederek ve hızlı bir şekilde iğne 
çıkartılır.(tırnak,kredi kartı,cımbız vb. yardımıyla)
Yaralı bölge soğuk sabunlu suyla temizlenir.
Soğuk kompres uygulanır. 
Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi 
sağlanır.
Ağız içi sokmalarında ve alerji durumunda tıbbi yardım istenir.



DENİZ ANASI SOKMASI

Deniz anası temas eden bölge ASLA tatlı su ile yıkanmamalıdır. 
Tatlı su deri üzerinde kalan denizanası parçalarının içindeki zehri 
açığa çıkararak daha fazla zarar verebilir.
Tatlı su yerine temas edilen bölge,alkol,sirke ya da deniz suyu ile 
iyice yıkanmalıdır.
Bölgeyi kuru kum serpmek de bölgeyi soğutur ve rahatlatır 15-20 
dakika bu şekilde beklenip daha sonrasında deniz suyuyla 
yıkanabilir.



DENİZ KESTANESİ BATMASI

Diken batan bölüm hızlıca sıcak bir suya koyulup beklenir. 

Sokulan bölge sıcak kuma da batırılabilir. 

Daha sonra dikenler cımbız yardımıyla çıkarılır ve o bölge 

kolonya,alkol veya zeytinyağı yardımıyla temizlenir.

Soğuk uygulama kesinlikle yapılmaz.



Bumba çarparsa ne yapılmalı?
(Kafa darbesine ilk yardım)

Kişinin kafası ve omuzları biraz yüksekte olacak şekilde yatırınız ve sessiz 

tutunuz. Gerekmedikçe hareket ettirmeyiniz, başlık giyiyorsa çıkarmayınız.

Herhangi bir kanama varsa durdurunuz. Steril gazlı bez veya temiz bir bez ile 

baskı uygulayınız. Ama kafatası kırığından şüpheleniyorsanız yaraya doğrudan 

baskı uygulamayınız.

Solunum ve uyanıklıktaki değişiklikleri izleyiniz. 



SICAK ÇARPMASI
Yüksek derece ısı ve nem sonucu vücut ısısının ayarlanamaması 
sonucu ortaya bazı bozukluklar çıkar.
* Adele krampları,güçsüzlük ve yorgunluk, baş dönmesi, bol terleme, 
hızlı nabız, bilinç kaybı, davranış bozukluğu.

Ne yapılır?
Hasta serin ve havadar bir yere alınır. Giysiler çıkartılır. Vücudu 
soğutmak için ıslak havlu ve çarşaf kullanılır.
Sıvı ve mineral kaybını gidermek için su-karbonat-tuz karışımı veya 
soda içilir



HİPOTERMİ

●Vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi halinde meydana gelen 
rahatsızlıktır. Vücut sıcaklığı 25 derecenin altına indiğinde ölüm gerçekleşir.

●Ne Yapılmalı?
Kazazedenin ıslak kıyafetleri çıkarılır. Kuru yünlü giysiler giydirilir ve battaniye 
ile örtülür.
Kazazedeyi bir anda ısıtmaya çalışmaktansa kademeli ısıtmak önemlidir.
Bilinç yerindeyse sıcak şekerli içecekler içirilir. Alkollü içecekler içirilmez.



SUDA HİPOTERMİ

●Suda ısı kaybı havadakine göre çok 
daha hızlıdır.
●Suyun içinde gereksiz her türlü 
hareketten kaçınılmalı ve kara yakın 
değilse yüzülmeye çalışılmamalıdır.
●Kasıklar ve koltuk altları kapatılarak 
vücudun ısı kaybı azaltılır. Baş ve boyun 
suyun dışında bırakılır.





Yardım eden kendini tehlikeye atmadan 
kazazedeye arkadan yaklaşarak emniyete alır.
Suda soluk verme işlemine başlanabilir.
Kazazede sudan çıkarılıp sert bir zemine sırt üstü 
yatılır. Kemer kravat vs gevşetilir. Ağızda yabancı 
bir cisim varsa çıkarılır.
Temel yaşam desteğine başlanır.
Soluk verişlerden sonra baş yana çevrilerek 
ağızdan köpük tarzında suyun çıkmasına izin 
verilir.

SUDA BOĞULMA



Kapalı kırık: Kemik bütünlüğü bozulmuştur. Ancak, deri 
sağlamdır. 
Açık kırık : Deri bütünlüğü bozulmuştur. Kırık uçları dışarı 
çıkabilir. 
Kırık Belirtileri Neler Olabilir? 
Hareketle artan ağrı,
Şekil bozukluğu,şişlik
Morarma, ödem,
Hareket kaybı,
Hareketlerde kısıtlama

KIRIK-ÇIKIK



Açık kırıkta kemik uçları geri yerleştirilmez.
Kanama varsa durdurulur.
Kapalı kırıklarda ağrılı bölgeye buz torbası konulur.
Yaralı bölgenin hareketsizliği sağlanarak kırık kemik uçlarının 
çevre dokusuna zarar vermesini önlemek için bölge tespit 
edilir.



HASTA/YARALI TAŞIMA YÖNTEMLERİ

SÜRÜKLEME(AYAK BİLEĞİ YA DA KOLTUK ALTINDAN TUTARAK)
SEDYE İLE TAŞIMA(BATTANİYE İLE GEÇİCİ SEDYE DE YAPILABİLİR)
OMUZDA TAŞIMA(İTFAİYECİ YÖNTEMİ)
SIRTTA,KUCAKTA TAŞIMA
ALTINBEŞİK YÖNTEMİ





PRUVANIZ NETA RÜZGARINIZ KOLAYINA OLSUN

https://create.kahoot.it/share/ilk-yardm-guz-19/5b32387
c-eeaf-4a95-8ead-9c6e0742e83c
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https://create.kahoot.it/share/ilk-yardm-guz-19/5b32387c-eeaf-4a95-8ead-9c6e0742e83c

