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PRATİK İLKYARDIM
BİLGİLERİ

2013 Haziran ayında tüm ülkede olduğu gibi 
Ankara’da da demokrasi ve özgürlük talepleriyle 
geniş kitleler sokağa çıkmış ve orantısız polis 
şiddetine maruz kalmıştır. Bu olaylar süresince, 
8000’in üzerinde insan yaralanmış ve bunların çok 
büyük bir kısmı sokakta ya da mobil revirlerde 
gönüllüler tarafından tedavi edilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışma, herhangi bir düzeyde tıp eğitimi 
almamış yurttaşlar için; Odamıza gelen sayısız 
talepler sonrasında hazırlanmıştır.

Bu broşür, demokrasi ve özgürlük talepleriyle 
sokağa çıkan, yaralanan ve bu uğurda hayatını 
yitiren kişilere atfedilmiştir.

“İlk Yardım İçin Pratik Bilgiler” broşürünün 
çıkmasında katkısı bulunan;

Dr. Engin Deniz Arslan’a,

Dr. Figen Şahpaz’a,

Dr. Hande Arpat’a,

Dr. Selçuk Atalay’a, 

Umut Evşen’e teşekkür ederiz.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu
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PRATİK
İLK YARDIM 

BİLGİLERİ

Aşağıda paylaşılan tüm ilk yardım 
uygulamaları hastanın ve kendinizin 

can güvenliği sağlandıktan, çevre 
güvenliğinden emin olunduktan sonra 

uygulanmalıdır!

I) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım

Püf Noktalar

♥	 Ağır bir darbe, düşme, ters bir hareket 
sonrası oluşurlar.

♥	 Bastırmakla ya da hareketle birlikte ar-
tan ağrı şikayeti olur.

♥	 Eğer kırık varsa organın karşı taraf ile 
simetrisi bozulabilir, çıkıklarda şekil 
bozukluğu vardır. 

♥	 Şişme ve morarma sıktır.

Uygulamalar

♥	 Basit ve kapalı kırıklar-
da şekilde görüldüğü 
gibi tespit yapılmalı-
dır. Tespit için tahta, 
karton gibi sert malze-
meler kullanılabilir. 
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♥	 Tespit kırığın/çıkığın altındaki ve üs-
tündeki eklemi kapsamalıdır.

♥	 Burkulmalarda da tespit iyi bir yön-
temdir. Burkulan eklem yukarı kaldırı-
larak daha fazla şişmesi önlenmeli, 10 
dakikayı geçmeyecek şekilde soğuk 
uygulama yapılmalı, burkulan eklem is-
tirahate alınmalıdır. 

Dikkat!

♥	 Açık kırık, fışkırır tarzda tazyikli ka-
nama, organ kopması, fazla miktarda 
kanama, çoklu kırık, kafa kemiklerinin 
kırıkları gibi kritik durumlarda mutlaka 
112 aranmalıdır. 

♥	 Açık yarası ve kanaması varsa, tespit-
ten önce kırık/çıkık/burkulmaya daha 
fazla hasar vermeyecek ölçüde, yara 
üzerine temiz bir bez ile bası yapmak 
ve kanayan organı kalp hizasının üze-
rinde tutmak suretiyle kanama kontro-
lü yaptıktan sonra tespit yapılmalıdır. 

♥	 Kanaması olan bir hastaya ilkyardım 
uyguladıktan sonra eller ve kan bulaşı 
olan vücut kısımları bol sabunlu suyla 
yıkanmalı, kan bulaşı olan giysiler de-
ğiştirilmelidir. 

♥	 Tespit bir tedavi yöntemi değil, bir ilk 
yardım uygulamasıdır, ilk yardım uy-
gulamanızı yaptıktan sonra hastayı en 
yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmalı, ge-
rekli hallerde mutlaka 112’den yardım 
istemelisiniz. 
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Ayak bileği ve bacak 
kemikleri kırığında sert 
malzemelerle tespit              

II) Yaralanma ve kanamalarda ilk yardım

Püf Noktalar

♥	 Kanama kontrolü yapılırken yaranın 
hangi vücut bölgesinde olduğu önem 
taşır. Kafa, boyun, göğüs ve karın yara-
lanmaları özellikle önemlidir.

♥	 Kanamalarda kanamanın miktarına 
bağlı olarak ısı kaybı ve şok riski bulu-
nabilir.

♥	 Fışkırır tarzda tazyikli bir kanama varsa 
bu atardamar kanamasıdır.

Uygulamalar

♥	 İlkyardım uygulamanızı zorlaştıran 
kıyafetler hastanın üzerinden 
çıkarılmalıdır. 

♥	 Yara kirli ise bol su ile yıkanmalıdır. 
♥	 Yara yeri üzerine temiz bir bezle bası 

yapılmalı, mümkünse bir sargı bezi/tül-
bent/fular ile sargıya alınmalıdır. An-
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cak yara kafa, boyun, göğüs ve karında 
ise çok şiddetli bası uygulanmamalıdır. 

♥	 Yara uzuvlarda ise, yaralı uzuv kalp se-
viyesinin üzerine tutulmalıdır. Kanama 
ve ağrı kontrolü açısından kapatılan 
yaranın üzerinden soğuk uygulama ya-
pılabilir. 

♥	 Ağrı kesici amaçla aspirin türevi ilaçlar 
asla alınmamalıdır. 

Dikkat!

♥	 Her türlü kanama ve yaraya uygulanan 
ilkyardım sonrasında olası hastalık bu-
laşmalarından sakınmak için eller ve 
kan bulaşı olan vücut kısımları bol sa-
bunlu suyla yıkanmalı, kan bulaşı olan 
giysiler değiştirilmelidir. 

♥	 Baş, boyun, göğüs ve karın yaralan-
maları muhakkak hastane şartlarında 
hekim tarafından değerlendirilmelidir. 
Hukuki veya sosyal çekincelerle hasta-
neden kaçılmamalıdır, hiçbir şey canı-
nızdan önemli olamaz. 

♥	 Yaralanma nedeni delici-kesici aletler 
ise, bu aletler vücuttan çıkarılmamalı, 
şekilde gösterildiği gibi yara kapatıl-
malı, mümkünse 112 aranarak, değilse 
en kısa sürede hastaneye ulaştırılmalı-
dır.

♥	 İlkyardım uygulamanızı yaptıktan 
sonra gerekli hallerde 112’den 
yardım istenerek hasta en yakın sağlık 
kuruluşuna ulaştırılmalıdır. 
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TETANOS AŞISI
En son olunan tetanos aşınız 
büyük ve kirli yaralanmalar 
için beş yıl, küçük temiz-kirli 
yaralar için on yıl koruyucu 
kabul edilir. En son ne zaman 
aşı olduğunuzu hatırlamıyorsa-
nız tetanos aşınızın tekrarlanması gerekebilir, 
hekiminize mutlaka bilgi veriniz. 

Boğucu Sargı (Turnike) Uygulama Tekniği

III) Yanıklarda ilk yardım

Püf Noktalar

♥	 Yanıklar yüksek ısı, elektrik, kimyasal 
maddeler nedenli oluşabilir. 

♥	 Yanık üzerindeki, yakınındaki, ilkyardı-
mı engelleyebilecek kıyafet, aksesuar 
ve takılar mutlaka çıkarılmalıdır. 

♥	 Yanık ilkyardı-
mında kullana-
cağınız malze-
meler sentetik 
içerikli olmama-
lıdır (örneğin 
yanık yerini ka-
patacağınız bez 
naylon malzemeden değil, pamuktan 
üretilmiş olmalıdır).

♥	 Özellikle geniş, derin, kafa-boyun-
genital bölge yerleşimli yanıkları 
olan hastaları ivedilikle hastaneye 
ulaştırmalısınız.
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Uygulamalar

♥	 Hastanın yanık civarı/üzerindeki kıya-
fetlerini çıkarın.

♥	 Yanık alanını soğuk suyla yıkayın.
♥	 Temiz ve nemli bir bez ile yanık alanını 

sarıp hastayı en yakın sağlık merkezine 
ulaştırın.

Dikkat!

♥	 Yanık üzerine diş macunu, yağ, salça, 
yoğurt, kül gibi şeyler sürmeyin.

♥	 Bilmediğiniz, kullanımının doğru olup 
olmadığından emin olmadığınız hiç bir 
kremi yanık üzerine uygulamayın.

♥	 Yanık üzerindeki su baloncuklarını pat-
latmaya kalkışmayın.

♥	 Yanık yarasını sıcak su ile yıkamayın.
♥	 Bilinci bulanık/kapalı, durumu cid-

di, yaygın, yüz-boyun-genital bölge 
yerleşimli yanıklar ve çoklu travması 
olan yanık vakaları için 112’den yardım 
isteyin.
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IV) Nefes darlıklarında ilk yardım

Püf Noktalar

♥	 Halihazırda bir akciğer hastalığı olanlar 
(Astım, KOAH gibi) kullandıkları ilaçları 
mutlaka yanlarında taşımalı ve bu ilaç-
ları kullandıklarına dair yakın çevresin-
dekileri bilgilendirmelilerdir. 

♥	 Aşırı tozlu veya gazlı ortamda kalma-
ya devam ettikçe nefes alıcı ilaçlardan 
fayda beklenmemeli, aksine zarar ve-
rebilecekleri unutulmamalıdır. 

♥	 Nefes darlığı çeken bir hastayı öncelik-
le nefes darlığına neden olduğu düşü-
nülen maddelerin (örneğin biber gazı) 
yoğun olduğu ortamdan uzaklaştırmak 
gereklidir.

Uygulamalar

♥	 Hasta biber gazı, toz, duman gibi mad-
delerin olduğu ortamdan uzaklaştırıl-
malıdır. 

♥	 Güvenliği alındıktan 
sonra oturtulmalı 
(yatırılmamalı), bo-
ğazını sıkan kravat,  
fular, atkı gibi 
kıyafetleri varsa 
çıkarılmalıdır. 

♥	 Varsa kendi kullan-
dığı ilaçlar verilmeli, yoksa hekim kont-
rolü olmadan ilaç uygulanmamalıdır. 

♥	 Nefes darlığına genel durum bozuklu-
ğu, kalpte ritim bozukluğu, tansiyon 
yüksekliği gibi haller eşlik ediyorsa 
hasta gerekirse 112’den yardım iste-
nerek en yakın sağlık merkezine ulaş-
tırılmalıdır. 



Pratik İlk Yardım Bilgileri

18

Pratik İlk Yardım Bilgileri

19

♥	 Son zamanlarda toplumsal olaylarda 
sıkça kimyasal gazlara maruz kalınma-
sı sonucu bir takım nefes açıcı ilaçların 
herkes tarafından ve kontrolsüzce kul-
lanıldığı görülmektedir. Bu ilaçların na-
sıl ve hangi durumlarda kullanılabilece-
ği bilgisine sahip olmadan kullanılması 
kaygı vericidir. Çünkü nefes açıcı ilaçla-
rın müdahale gerektirebilecek derece-
de çarpıntı, ritm bozukluğu ve tansiyon 
problemlerine yol açabileceği de bilin-
mektedir. Dolayısıyla ilk yardım uygu-
ladıktan sonra ilaç uygulama kararını 
mutlaka hekimlere bırakmalısınız. 
Unutmayınız ki hukuken hekim dışı pek 
çok yardımcı sağlık personelinin dahi 
ilaç uygulama yetkisi yoktur. 

V) Bilinç bozuklukları, kafa travmaları ve 
sara nöbetlerinde ilk yardım

Püf Noktalar

♥	 Bilincin bulanmasına/kapanmasıyla 
sonuçlanan her olay mutlaka hekim 
değerlendirmesi gerektirir. Neden, nis-
peten basit olaylar olabileceği gibi (ör-
neğin kan şekeri düşüklüğü), kafa içi 
kanama gibi hayati tehlike arz eden bir 
olay da olabilir. 

♥	 Bilinci bulanık/kapalı bir hastayı de-
ğerlendirirken en kritik değerlendirme 
hastanın nefes alıp almadığı ve nabzı-
nın olup olmadığıdır. 

♥	 Bilinç bozukluğu/kapanıklığı ve/
veya kafa travması olan ya da sara 
nöbeti geçiren bir hasta ile karşılaş-
tığınızda mutlaka 112’yi arayın.
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Uygulamalar

♥	 Hastanın ve kendinizin güvenliğini 
aldıktan sonra “Adın ne?” “Burası ne-
resi?” gibi sorularla hastaya sözlü bir 
uyaran verin. Sözlü uyarana yanıtı var-
sa solunumu ve nabzı da olacaktır. Bu 
hastayı aşağıda gösterilen koma pozis-
yonuna getirip 112 ekiplerinin gelme-
sini bekleyin. Bekleme sırasında sözel 
uyaran yanıtını, nabzını ve solunumunu 
sık sık kontrol edin.

♥	 Hastanın sözel uyaranlara yanıtı yok-
sa, ağrılı bir uyaran verin (örneğin 
çimdikleme). Sözlü uyarana yanıtı yok 
fakat ağrılı uyarana yanıtı olan hastanın 
nabzı ve solunumu da olacaktır fakat 
hastanın kalbinin ve solunumunun 
durması ihtimali yüksektir. Hastayı yine 
aşağıda gösterilen koma pozisyonuna 
getirin. Başından ayrılmayın, sıkça 
solunum ve nabız kontrolü yapın.

 

♥	 Hastanın sözel ve ağrılı uyaranlara ya-
nıtı yoksa solunumu ve nabzı yüksek 
olasılıkla yoktur ya da durmak üzere-
dir. Bu hasta için temel yaşam deste-
ği gerekecektir. Temel yaşam desteği 
aşağıda ayrıca anlatılacaktır.

♥	 Sara nöbeti geçirmekte olan bir hasta 
gördüğünüzde önce 112’yi arayın. Sara 
söz konusu olunca yapmanız gereken-
den önce yapmamanız gerekenleri ha-
tırlatmakta fayda var: Hastayı sabitle-
mek amaçlı tutmayın, herhangi bir şey 
koklatmayın (soğan, sarımsak, kolonya 
gibi), ağzından herhangi bir şey verme-
ye kalkışmayın (örneğin kesme şeker, 
tuz, su), hastaya ağrılı uyaran verme-
yin (örneğin tokatlamak, silkelemek). 
Hastanın başını bir yere çarpmamasını 
sağlayın, boynunu sıkan kıyafetler varsa 
(atkı, kravat, fular gibi) onları çıkartın, 
havasız bir ortamda ise havadar bir or-
tama taşıyın, nöbetinin geçmesini bek-
leyin. 112 ekibi gelene dek başından 
ayrılmayın. 
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Dikkat!

♥	 Hastanın bilinci bulanık/kapalı ise veya 
kafa travması varsa mutlaka 112’yi ara-
yın. 112 Komuta Kontrol Merkezinin 
size sorduğu sorulara sakin ve net ya-
nıtlar verin, size söylenen her şeyi ya-
pın. 

♥	 Bilinci bulanık veya kafa travması olan 
hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin. 

♥	 Kafa travması olan hastanın kusma 
meyili vardır. Koma pozisyonu hasta-
nın kusması halinde mide içeriğinin 
akciğerlere kaçmasını önlemesi açı-
sından hayati öneme sahiptir, es geç-
meyin.

                                                                           
Koma Pozisyonu

 Koma Pozisyo-
nu
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Temel Yaşam Desteği
	Hızlıca hastanın uygun şekilde nefes 

alıp almadığını ve nabzını kontrol edin. 
	Nefes almıyor, ya da nabzı yok ise çev-

reden birisine 112’yi arayıp yardım is-
temesini söyleyerek her iki memeyi 
birleştiren hattın orta noktasından, iki 
elinizle birlikte ve göğüs ön-arka çapı-
nı 1/3 oranında çöktürecek şekilde, 30 
göğüs basısı ve (yapabiliyorsanız) 2 so-
luk verme şeklinde yeniden canlandır-
ma işlemine başlayın .

	112 ambulansı ya da 
hasta kendine gelin-
ceye kadar her 5 turda 
bir hastayı ve nabzını 
yeniden değerlendi-
rerek işleme devam 
edin. 

	Eğer sayıları unutur, karıştırır ya da 
emin olamazsanız sadece göğüs basısı 
yapın. Basıların dakikada 100 bası ola-
cak şekilde ve ritmik olmasına dikkat 
edin. 

NOT: Her tur 30 göğüs basısı ve yapılabiliyorsa 

2 soluk vermekten oluşmaktadır.
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Gösteri Kontrol Ajanları 
Bilgilendirme Notu

Ülkemizde meydana gelen son toplumsal 
olaylarda kolluk güçleri yoğun şekilde 
kimyasal ajan kullanarak olaylara müdahale 
etmekte  ancak kullanılan  bu kimyasal ajanlar 
hiç de düşünüldüğü kadar masum olmayıp, 
maruziyet anından  itibaren  ciddi sorunlara 
neden olabilmektedir. Bu kimyasal ajanlar 
chlorobenzylidenemalononitrile (CS), chlo-
roacetophenone (CN), ve oleoresincapsicum 
(OC)’dur. Bunlardan OC sprey şeklinde kulla-
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nılmakta olup biber gazı; diğerleri ise kanister-
ler içerisinde olup ateşleyici bir silah yardımı 
ile kullanılmakta ve gaz bombası olarak 
bilinmektedir. Hepsinin ortak özelliği temas 
ettikleri bölgede yanma, rahatsızlık hissi ile 
birlikte, gözlerde yanma-sulanma gözlerini 
açamamadan kalıcı görme bozukluklarına, 
solunum yetmezliğine kadar gidebilen 
solunum sıkıntısı ve ritim bozuklukları gibi 
ciddi sonuçlara neden olabilmektedirler. 
Ayrıca kişilerin uğradığı travma da göz önün-
de tutulduğunda olay yerlerinde ve anında 
yapılması gereken birtakım uygulamalar ve 
alınması gereken genel ve özel önlemler var-
dır.

GENEL ÖNLEMLER

Gaz saldırısının en etkin tedavisi önlem al-
maktır.  Uzun giysiler, ağız ve burunu kapa-
tan maskeler ile gözlük kullanımı maruziyeti 
azaltacaktır. Maruz kalındıktan sonra acının 
azalmasındaki en önemli etken ise zamandır, 

ancak bebek şampuanı ile yıkanmak, alümin-
yum hidroksit ve magnezyum hidroksit içeren 
süspansiyonların (Talcid, Rennie) uygulanma-
sı acıyı azaltabilir.

Genel olarak iyi görünen kişi;
♥	 Gaza maruz kalındı ise ortamdan hızlıca 

uzaklaştırılmalıdır.
♥	 Eğer açık yarası varsa yara bol su ile yı-

kanıp (eğer varsa ılık sabunlu su ile) et-
rafı antiseptik solüsyon (tentürdiyot)  
ile silinmeli ve kapatılıp sarılmalıdır.

♥	 Eğer açık kanayan bir yarası varsa yara 
üzerine bir  kaç dakika direk bası uygu-
lanarak kanama durdurulmalıdır (yuka-
rıdan boğma ile turnike artık önerilme-
mektedir). Kafatası ve yüz bölgesindeki 
kanayan yaralara ise şiddetli bası yapıl-
mamalıdır.

♥	 Eğer burun kanaması var ise her iki bu-
run kanadının kemiksiz yerinden bası 
uygulanarak kanama kontrol altına alın-
malıdır, kafa geriye çekilmemelidir.
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ÖZEL ÖNLEMLER

♥	 Göze Maruziyet: 
Biber gazına maruz kalındığında göz-
yaşı üretimini arttırmak için sık sık göz 
kırpması ve irrite edici maddeyi göz-
den çıkarması tavsiye edilir ve yapılabi-
liyorsa gözler hızla ve bol suyla ya da 
%0.9’luk sodyum klorür ile en az 15 da-
kika süreyle yıkanarak kimyasal madde 
gözden uzaklaştırılmalı, maruz kalan 
gözde kontakt lens var ise hemen çı-
kartılmalıdır. Şikayetleri uzun süre de-
vam edecek olursa göz hekimine baş-
vurması önerilmelidir.

♥	 Solunum Yoluyla Maruziyet:
Solunumsal şikayetleri olan hastalar 
öncelikle gazlı ortamdan uzaklaştırıl-
malıdır. Hekim kontrolü altında oksi-
jen desteği veya  kısa etkili bronkodi-
latatörler (ventolin, combivent vb.) ile 
müdahale edilebilir. Çok hızlı nefes 
alıp-verenler ve nefes verirken ıslık 

çalar gibi ses çıkaranlar ivedilikle has-
taneye ulaştırılmalıdır. Yine göğüs ağ-
rısı-çarpıntısı ve bilinç değişikliği olan 
hastalar hızlıca hastaneye ulaştırılma-
lıdır.
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