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Ani hastalık veya yaralanma durumlarında kişinin hayatını kurtarmak, durumunun kötüleşmesini 
önlemek ve iyileşmesini desteklemek için olay yerinde mevcut imkanlarla yapılan hızlı ve etkili 
müdahaleler ilk yardım olarak adlandırılmaktadır.1 Bir yara bandı yapıştırmak da, durmuş bir kalbi 
çalıştırmak da ilk yardım uygulamalarıdır.2  
 
Ani bir hastalık veya yaralanma durumu gelişmesi halinde ilk yapılması gereken durumu 
değerlendirmek ve çevre güvenliğini sağlamaktır.3,4 İlk yardımı gerçekleştirecek kişi önce kendi 
güvenliğini sağlamalıdır.  Bundan sonra ilk yardım yapılacak kişinin durumu değerlendirilmeli,3,5 
gereklilik halinde mümkünse ülkemizde 112 olan acil telefon numarası aranmalıdır. Bu arama 
sırasında sakin olunmalı, 112 tarafından sorulan sorular net şekilde cevaplanmalı, olayın yeri, 
özelliği, hasta/yaralı sayısı, herhangi bir uygulama yapıldıysa bildirilmeli, telefonunun 
kapatılabileceği söylenmeden kapatılmamalıdır.4 Kişinin durumuna göre gerekli müdahaleye 
başlanmalıdır. İlk yardım yapılacak kişinin bilinci açıksa kişi korkutulmamalı, yardım için yapılmaya 
çalışılan şey kişiye ifade edilmelidir. Bu anlatılanlar çevre güvenliği sağlanmış durumlarda 
yapılacaklarken, silahlı saldırı, biyolojik, kimyasal, radyoaktif ajan kirliliği gibi durumlarda uzak 
durularak yetkili birimlere haber verilmelidir.3 İlk yardımda genel yaklaşım bu belirtilenler 
olmakla birlikte solunum problemleri (boğulma, astım atağı vb.), çevresel durumlar (sıcak 
çarpması, donma, taşıt tutması, suda boğulma, radyasyon yaralanması vb.), travmalar 
(kanamalar, kesikler, yanıklar, omurga yaralanması, kafa yaralanması, ısırıklar, zehirlenme vb.), 
ruhsal sıkıntılar (akut yas, intihar düşüncesi vb.), tıbbi durumlar (göğüs ağrısı, inme, alerji ve 
anafilaksi, nöbet, ateş, acil doğum vb.) ve cevapsızlık gibi farklı durumlara özgü uygulamalar da 
bulunmaktadır.5,6  
 

 
  

                                                           
1 [Internet] https://acilafet.saglik.gov.tr/TR-84260/genel-ilk-yardim-bilgileri.html Erişim tarihi: 04.09.2022. 
2 [Internet] https://globaldimension.org.uk/calendar/world-first-aid-day/2022-09-10/ Erişim tarihi: 04.09.2022. 
3 [Internet] https://www.globalfirstaidcentre.org/general-approach/ Erişim tarihi: 04.09.2022. 
4 [Internet] https://acilafet.saglik.gov.tr/TR-84260/genel-ilk-yardim-bilgileri.html Erişim tarihi: 04.09.2022. 
5 [Internet] https://www.nhs.uk/conditions/first-aid/ Erişim tarihi: 04.09.2022.. 
6 [Internet] https://www.globalfirstaidcentre.org/first-aid/ Erişim tarihi: 04.09.2022. 
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İlk yardım eğitimi kişilerin bir acil durumda gerekli yardımı alabilmeleri olasılığını ve eğitim alan 
kişinin acil bir durumda yardım etme isteğini artırmaktadır. İlk yardım sağlayıcıların en zor karar 
verdiği şey harekete geçmek olduğu için belirsizlik ve harekete geçmeye karar vermenin önemi 
öğretilmeli, kişilerin önceki deneyimleriyle bağlantı kurması sağlanmalıdır.3  
 
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC) ve 192 Kızılhaç ve Kızılay Cemiyeti tarafından 
dünyada her yıl 23 milyondan fazla kişiye ilk yardım eğitimi verilmektedir. Profesyonel tıbbi 
bakıma ulaşılana kadar çoğu durumda yoldan geçenler tarafından uygulandığı ve bir kriz 
durumunda geçen her dakika önemli olduğu için, bireylerin ilk yardım eğitimi alması yaşamları 
kurtarmak, sağlıklı ve dayanıklı toplumlar oluşturmak açısından önem arz etmektedir.7 Ülkemizde 
sertifikalı ilk yardımcı olabilmek için en az ilkokul mezunu olunmalıdır. Gerekli eğitim Türk Kızılay8 
veya Arama Kurtarma Derneği (AKUT)9 gibi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar 
aracılığıyla verilmektedir. 
 
İlk yardımın hayat kurtardığına dikkat çekmek için her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi günü Dünya 
İlk Yardım Günü olarak kutlanmaktadır. İlk kez IFRC tarafından 2000 yılında başlatılmış olan bu 
gün için10 2022 yılında seçilen tema “Yaşam Boyu İlk Yardım”dır. Bu temayla altı çizilmek istenen 
yaşam boyu ilk yardımın öğrenilmesi ve yaştan bağımsız olarak ilk yardım becerileri ve bilgisine 
sahip olmanın daha sağlıklı ve güvenli toplumlar yaratmadaki rolüdür. Bireyler yaşamın her 
döneminde nitelikli bir ilk yardım eğitimi alabilmelidir.11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
7 [Internet] https://www.ifrc.org/first-aid Erişim tarihi: 04.09.2022. 
8 [Internet] https://www.ilkyardim.org.tr/nasil-ilk-yardimci-olunur.html Erişim tarihi: 04.09.2022. 
9 [Internet] https://ilkyardim.akut.org.tr/egitimlerimiz/temel-ilk-yardim-egitimi/ Erişim tarihi: 04.09.2022. 
10 [Internet] https://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/healthDay/2022/Pages/HealthDay-2022-09-11-
001.aspx Erişim tarihi: 04.09.2022. 
11 [Internet] https://www.globalfirstaidcentre.org/event/world-first-aid-day-2022-lifelong-first-aid/ Erişim tarihi: 
04.09.2022. 
Görsel: [Internet] https://twitter.com/kizilay/status/378787397992845313‘ten Erişim tarihi: 04.09.2022. 
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