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İlk yardım Nedir?

İlk yardım, herhangi bir hastalık veya kaza 

sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye;

⛵ Olay yerinde,

⛵ Sağlık personeli gelinceye kadar,

⛵ Durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla,

⛵ Tıbbi araç gereç aranmaksızın eldeki 

olanaklar ile yapılan ilaçsız uygulamalardır.



Öncelikli Amaç:

⛵ Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,

⛵Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

⛵ Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,

⛵ İyileştirmeyi kolaylaştırmaktır.

❌İlk yardımın amacı iyileştirmek değildir!



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

İlk yardımcının ilk yardım yapılacak kis ̧iden 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. 



İyi Bir İlk yardımcı…

⛵Önce kendi can güvenliğini korumalı, 

⛵Olay yerine hakim olmalı,

⛵Etraftaki insanları doğru bir şekilde yönlendirip organize etmeli, 

⛵Sakin, kendinden emin  ve pratik olmalı,

⛵Eldeki olanakları iyi değerlendirebilmelidir.



İlk yardım Temel Uygulamaları
KORUMA: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

BİLDİRME: En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmesidir.
(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. 



Bilinç Durumu Değerlendirmesi

Bilinç kaybı çok sık karşılaşılan bir durumdur. Nedenleri; açlık, tansiyon, aşırı stres veya
bir ilacın yan etkisi vb. olabilir. 

Bilinç kaybı olan bir kişiye;  önce “Nasılsın?” vb. sorularla sözel ve omuzlarından
nazikçe sarsarak fiziksel olarak bilinç kontrolü yapılır.

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



İlk yardımın ABC’si

⛵Airway : Havayolu açıklığının değerlendirilmesi

⛵Breathing : Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset)

⛵Circulation : Dolaşımın değerlendirilmesi



Havayolu Açıklığının Değerlendirilmesi

Bilinci kapalı bütün hasta/yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Çünkü dil

geriye kayabilir, kusmuk ya da herhangi bir yabancı madde solunum yolunu

tıkayabilir. Hatta bu tıkanma dışarıdan yapılacak suni solunuma dahi engel olabilir. 

Havanın akciğerlere ulaşabilmesi için hava yolunun açık olması gerekir.

Önce ağız içine gözle bakılır, eğer yabancı cisim var ise çıkarıldıktan sonra hastaya

baş geri çene yukarı pozisyonu verilir.



Baş Geri Çene Yukarı

⛵Bir el alına yerleştirilir, 

⛵Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir, 

⛵Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir, 

⛵Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur. 



Solunumun Değerlendirilmesi

İlk yardımcı, başını hasta/yaralının göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü

hasta/yaralının ağzına yaklaştırır, Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum yapıp

yapmadığını 10 saniye süre ile değerlendirir. 

1. Göğüs kafesinin solunum hareketine bakılır.

2. Eğilip kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenir ve hastanın soluğunu yanağında

hissetmeye çalışılır, 

3. Solunum yoksa derhal yapay solunuma başlanır.



Suni Solunum
Kalp atışının olmasına rağmen kazazedenin solunumu durmuşsa hava
yolu açılmalı, hava yolu açılması ile solunum kendi kendine
başlamadıysa derhal suni solunuma geçilmelidir.  

Suni solunum, solunumu durmuş kazazedenin akciğerlerine dışarıdan
onları şişirecek kadar hava verilerek serbest çıkışın sağlanmasıdır. Suni
solunum sadece kendiliğinden solunum yapamayan kişiler için
uygulanır.  

SOLUNUM YAPAN KİŞİYE, SUNİ SOLUNUM YAPMAYA ÇALIŞMAK, 
SOLUNUMUN DURMASINA SEBEP OLUR!!!



AĞIZDAN AĞIZA AĞIZDAN BURUNA SILVESTER

Suni Solunum



Dolaşımın Değerlendirilmesi

Dolaşımın değerlendirilmesi için ilkyardımcı; çocuk ve yetişkinlerde şah damarından, 

bebeklerde kol atardamarından 3 parmakla 5 saniye süre ile nabız almaya çalışılır.    

⛵Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60–100, 
⛵Çocuklarda 100–120, 
⛵Bebeklerde 100-140’dır. 



Vücutta Nabız Alınabilen Bölgeler

⛵Şah damarı (adem elmasının her iki yanında) 
⛵Ön-kol damarı (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst

hizası) 
⛵Bacak damarı (Ayak sırtının merkezinde) 
⛵Kol damarı (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü)

❗ Hasta/yaralıların dolaşımını değerlendirirken, 
çocuk ve yetişkinlerde şah damarından, 
bebeklerde kol atardamarından nabız alınır.



Temel Yaşam Desteği (CPR)

Hayat kurtarmak amacı ile havayolu 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 müdahelelerdir.

❗ Temel Yaşam Desteğine (30) göğüs basısı, 2 yapay solunum şeklinde (30;2) hasta 

ya da yaralının yaşamsal refleksleri ya da tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz 

devam edilir.

https://www.youtube.com/watch?v=q_EI7KHGfWg&feature=youtu.be

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

https://www.youtube.com/watch%3Fv=q_EI7KHGfWg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv=Z0V0SedQgAA


Yapay(Suni) Solunum Nasıl Yapılır?
⛵ Hasta/yaralının hava yolu açıldıktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yo ̈ntemi ile

değerlendirilir, 
⛵ Solunum yoksa tıbbi yardım istenir (112), 
⛵ Hemen yapay solunuma bas ̧lanır. YAPAY SOLUNUMA BAŞLAMADAN O ̈NCE 
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, 
⛵ İlk yardımcı, 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 yo ̈ntemi ile kontrol edilmelidir.



Kalp Masajı Nasıl Yapılır?
⛵Yapay solunum sırasında s ̧ah 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 s ̧ekilde tutulmalıdır. 

⛵Vucüt ağırlığı ile kaburga kemikleri 4-5 cm içe çökecek şekilde ritmik olarak

sıkıştırma-gevşetme şeklinde bası uygulanır. 



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

Tam Tıkanma Belirtileri Kısmi Tıkanma Belirtileri

• Nefes alamaz
• Acı çeker, ellerini boynuna götürür.
• Konuşamaz.
• Rengi morarmıştır, bu durumda Heimlich 

Manevrası (karına bası uygulama) 
uygulanır.

• Öksürür.
• Nefes alabilir.
• Konuşabilir.
• Bu durumda hastaya dokunulmaz, 

arkasında durulur, öksürmeye teşvik edilir.



Heimlich Manevrası
⛵Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır, 
⛵Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) 

süpürür tarzda vurulur,  
⛵Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur, 
⛵Tıkanıklık açılmadıysa heimlich manevrası yapılır; 
⛵Hastanın arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır, 
⛵Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına

gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk
yapılan el kavranır.
⛵ Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır, 
⛵Bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.



Koma Pozisyonu

İlk değerlendirme sonucu hasta/yaralının bilinci kapalı fakat 
solunum ve nabzı varsa derhal koma pozisyonuna getirerek 
diğer yaralılar değerlendirilir.



Şok
Şok Nedir?:
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması
nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım
yetmezliğidir.

Şok Belirtileri:
⛵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 İlk yardım
• Gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
• Hastanın sırt üstü yatması sağlanmalıdır.
• Hastanın hava yolu açıklığı sağanmalıdır.
• Kanama olduğu durumlarda kanama uygun
yo ̈ntemlerle 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. 



Kanamalar

Damar tiplerine göre;

Atardamar: Kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık renkli

Toplardamar: Koyu renkli sızıntı

Kılcaldamar: Küçük kabarcıklar(damlacıklar) 



Dış Kanamalarda İlk yardım
⛵Kanayan bölge kalp hizasının üstünde tutulur.
⛵Sargı bezi ile basınç uygulanır.
⛵Bazı atardamarlara belli bölgelerde basınç uygulayarak beslediği

bölgeye kan akışı azaltılır.
Müdahale yöntemleri: 
1. Temiz bez
2. Turnike
3. Üçgen Sargı



Turnike

Damarın deri ile kemik arasına sıkıştırılmasını amaçlayan bir
tekniktir İlkyardımda 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. 



İç Kanamalarda İlkyardım
İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma
nedeniyle oluşabilir. Hasta/yaralıda şok belirtileri vardır. 

⛵Hasta/yaralının bilinci ve ABC si değerlendirilir, 
⛵Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır, 
⛵Yaşamsal bulguları düzenli olarak kontrol edilir.
⛵Asla yiyecek ve içecek verilmez, 
⛵Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa), 
⛵Tıbbi yardım istenir (112)



Vücutta Bası Uygulanacak Noktalar



Yanıklar
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.



Yanıkta İlkyardım
⛵ Kişi yanıyorsa koşması engellenir. Üzerine battaniye örtülerek yerde yuvarlanması 

sağlanır.
⛵Müdahale etmeden eller yıkanır veya 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.



Kırık
⛵ Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır (ödem)
⛵ Kırılan kemikler, üçgen sargı bezi ve tahta destek çubuklar (atel) kullanılarak daha

fazla zarar görmemesi için sabitlenmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
⛵ Açık kırıkta ise asla kemik yerinden hareket ettirilmemelidir.



Burkulma

⛵Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir.
⛵Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.



Çıkık
⛵Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit

edilir.
⛵Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz.
⛵Hasta / yaralıya ağızdan hiçbir şey

verilmez.
⛵Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı

kontrol edilir.
⛵Tıbbi yardım istenir.



Güneş Çarpması

ıslak bez vb.



Suda Boğulma
⛵ Yardım eden kendini tehlikeye atmadan kazazedeye arkadan yaklaşarak 

emniyete alır.
⛵ Suda soluk verme işlemine başlanabilir.
⛵ Kazazede sudan çıkarılıp sert bir zemine sırt üstü yatırılır.
⛵ Kemer, kıravat vs. gevşetilir, ağızda yabancı cisim varsa çıkarılır.
⛵ Temel Yaşam Desteğine başlanır.
⛵ Soluk verişlerden sonra baş yana çevrilerek ağızdan köpük tarzında suyun 

çıkmasına izin verilir.



Hipotermi
Hipotermi, vücut sıcaklığının 35 derecenin altına 
düşmesi halinde meydana gelen rahatsızlıktır.Vücut 
sıcaklığı 25 derecenin altına düştüğünde ölüm 
gerçekleşir.

Ne yapmalı?
⛵ Kazazedenin ıslak kıyafetleri çıkarılır.
⛵ Kuruve yünlü giysiler giydirilir, battaniye ile örtülür.
⛵ Kazazedeyi bir anda ısıtmaya çalışmaktansa 

kademeli olarak ısıtmak önemlidir.
⛵ Bilinç yerindeyse sıcak şekerli içecekler içirilir, 

alkollü içecekler içirilmez.



Suda Hipotermi
⛵ 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.



Suda Hipotermi



Arı Sokması
⛵Yaralı bölge yıkanır.
⛵İğne derinin üzerinde görülüyorsa çıkarılır.
⛵Soğuk uygulama yapılır.

⛵Ağız içi sokması ve alerji durumunda 112. 



Deniz Canlıları Sokması
⛵Yaralı bölge hareket ettirilmez,
⛵Batan diken varsa ve görünüyorsa 

çıkartılır,
⛵Etkilenen bölge ovulmamalıdır.
⛵Kişinin ağrısı geçene kadar 

dayanabileceği sıcaklıktaki su ile 
yıkanır. (sıcak su -> enzimler)



Bumba Çarpması 
⛵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 fakat kafatası kırığından şüpheleniyorsanız yaraya doğrudan baskı 
uygulamayınız.
⛵ Solunum ve uyanıklıktaki değişiklikleri izleyiniz.



Hasta/Yaralı Taşıma Yöntemleri
⛵ Sürükleme (Ayak bileği veya koltukaltından tutarak)



Hasta/Yaralı Taşıma Yöntemleri
⛵ Sedye ile taşıma (Battaniye ile geçici sedye de yapılabilir)



Hasta/Yaralı Taşıma Yöntemleri
⛵ Omuzda Taşıma (İtfaiyeci Yöntemi)

ilk yardımcının bir eli boşta kalıyor!



Hasta/Yaralı Taşıma Yöntemleri
⛵ Altınbeşik Yöntemi



SAĞLIKLI SEYİRLER!


