
İlkyardım 
Dr. Ülgen GÜLLÜ 

17.01.2018 
 
 
 
 
 
 

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Birimi için özel olarak hazırlanmıştır, 

genel ilkyardım eğitimlerinde kullanılması uygun değildir. 



SUNUM PLANI 

• Sunumun amacı 

• Görev ile ilgili önemli hususlar ve önlemler 

• 112’yi arama (sistemin işleyişi ve hızlı 

haberleşme) 

• İlk yardımın temel esasları 

• Değişik senaryolar ile ilkyardım becerileri 

kazandırılması 

• Soru-cevap 



SUNUMUN AMACI 

• Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 

trafik biriminde çalışan jandarma personeli için 

temel ilk yardım eğitimi talep edilmiştir. 

• Sertifikalı ilk yardım eğitimi sadece İl Sağlık 

Müdürlükleri tarafından ücreti mukabili 

yapılmaktadır ve uzun süren bir eğitimdir. 

• Mevcut sunum, sertifikasyona yönelik olmayıp, 

sahada rastlanan sorunlara bir bakış açısı 

geliştirmek, temel ilkyardım tekniklerinin yanı sıra 

yaşanan örneklerden yola çıkılarak önlemler 

konusunda farkındalığı arttırmak amacındadır. 



SUNUMUN YAPISI 

• Sunum sahadan edinilen tecrübeler ışığında 

Jandarma ve Emniyet trafik personelinin 

ihtiyacına uygun olarak standart ilk yardım 

seminerlerinde bulunmayan kişisel önlemler, 

yol önlemleri, kaza önleme çalışmaları vb 

içermektedir. 

• Sunum sırasında sahada bulunan 

malzemelerin nasıl değerlendirilebileceği 

senaryolar üzerinden ihtiyaca uygun olarak 

seçilecek ve uygulama yapılacaktır. 



YOLLARDA NELERLE KARŞILAŞIYORUZ? 
 

• Görev yeri (Alan özellikleri, görüş mesafesi, korunak düzeyi, 
pusu tehlikesi, telefon-telsiz irtibatı varlığı) 

• Görev zamanı (Günün hangi saatidir? İnsan biyolojik saatine 
göre anlamı) 

• Görev gününün önemi (Bayram, anma, tehlikeli günler) 

• Mevsim koşulları (kar, yağmur, sis, rüzgar, şimşek, dolu, nem 
oranı, sıcaklık-soğukluk) 

• Ekibin özellikleri (Birlikte çalışma tecrübesi, donanım, 
tatbikat) 

• Bireyin özellikleri (Yorgunluk, uykusuzluk, hastalık, moral, 
merak, tecrübe düzeyi vb) 

• Olayın özellikleri (Belirli bir hedefe kilitlenme, baskı altında 
olma, hızlı sonuç gerektiren işler) 



 



 



 



 



 

 
 

Kontrol noktasına saldırı 

Devriye ekibine saldırı 
 
 
 



Sahte ihbarlar 



Lütfen tecrübelerinizi paylaşınız 

• Yeni bir ekip arkadaşı aranıza katıldığında 
onunla ilgili ne bilmek istersiniz? 

• Ekip üyeleri koordinasyonu ve işbirliğini nasıl 
sağlamaktadır? 

• Hızlı sonuç alma baskısı ile karşılaştığınızda 
nasıl mücadele ediyorsunuz? 

• Güvenliği ve kişisel koruma önlemlerini nasıl 
sağlıyorsunuz? 

• Bir anınız varsa anlatır mısınız? 



Önce önlem 

devriye sırasında 

ihbara giderken/dönerken 

yol kontrolü sırasında 
HER ZAMAN ETRAFIMIZIN FARKINDA OLMALI 

VE NEYİ NE ZAMAN NE İÇİN 

KULLANABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNEREK ETRAFIMIZI 

GÖZLEMELİYİZ 

• Kaza/yaralanma olmadan önce alınacak önlemler 

• Kaza/yaralanma esnasında alınacak önlemler 

• Kaza/yaralanma sonrasında alınacak önlemler 



112 Yapısı/112’yi Aramak 

(Bir arama yapalım, şarj var mı??) 

 
• Kim/ Kimler 

(Yaş,cinsiyet, yara) 

• Nerede 

• Ne olmuş 

• Sürüyor mu/Bitti mi 

• Neye ihtiyaç var 

• Öncelikler ne 



İlkyardımcının özellikleri 
 
 

• Öncelikle kendi 
güvenliği 

• Sakin ve kararlı 

• İnsan vücudunu ve 
işleyişini tanımalı 

• Bilgilerini sürekli 
tazelemeli 

• Kaynakları iyi 
değerlendirmeli 

Kendi güvenliğimiz için; 

• Fiziksel korunma 

• Kimyasal korunma 

• Biyolojik korunma 

• (Mikrobiolojik korunma) 

• Radyolojik Korunma 

 
Hangi kaynaklarımız var? 



 
 

 

Yanımızda güvenlik önlemi veya ilk yardım için 

kullanabileceğimiz hangi malzemeler var? 
 
 
 

  



Peki ilk yardım nedir? 

• Mevcut araç gereçlerle 

• İlaç kullanmadan 

• Profesyonel tıbbi yardım gelene kadar 

 
• Bugün anlatacağımız konularla ilk yardımcı 

olabilir miyiz? 

• EVET VE HAYIR. 



İskelet, Kan, Organlar, Yapı ve fonksiyon 
 



ALLAHINI SEVEN YARDIM ETMESİN 

 
• Tedbir 

• Telefon 

• Triaj 

• Tanı 

• Tedavi 

• Taşıma 



• 

• Üçgen sargı 

Basit bir ilkyardım çantası hazırlayalım 

• Sargı bezi ve hidrofil gaz 

• Antiseptik (mikrop 
öldürücü) 

• Flaster 

• Çengelli iğne ve makas 

Bandaj 

• Turnike 

• Yara bandı 

• Yanık örtüsü 

• Eldiven 

KİŞİSEL 

EŞYALARIMIZ VE 

DOĞANIN DA HER 

ZAMAN 

ÇANTAMIZIN 

DESTEK 

OLDUĞUNU 

UNUTMAYALI

M 



TRAFİK KAZALARI 
 
 
 



 
• Alkol 

• Cep telefonu 

Nedenleri 

• Sinirli araç kullanımı 

• Acele 

• Dikkat dağınıklığı ve uykusuzluk 

• Yaya ve şoförlerin kurallara uymaması 

• Zemin bozukluğu (Riskleri gördüğünüzde 153, 
155, 156) 

• Hava koşulları 

• Araç bakımı 

• Siz yolunuzda giderken sorun gelip sizi bulabilir… 



 



 

1BİLEN 



 

 

1BİLEN 



 

 



 



Uyarı levhaları-kaç metreye? 

• Görüş açısının, uygun hava şartlarında yeterli olduğu yollarda meydana gelen 

• kazalarda; 

• • Hava şartlarına (yağış, sis, buzlanma) bağlı olarak görüş ve fren mesafelerinin 

• değişmesi, 

• • Otoban ve şehir içi yollarda hız sınırlarındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak 

• diğer sürücülerin rahatlıkla görebileceği uygun mesafelere ve noktalara uyarı 

• işaretleri ve levhaları konulmalıdır. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çalışma alanı, kazaya karışan araç veya araçların bulunduğu ve kurtarma ekibinin 

çalışma yapacağı alandır. Sıcak bölge ve ılık bölgeyi de kapsayan alan olarak ta 

tanımlanabilir. 

• Çalışma alanı derhal güvenlik şeridiyle çevrilmeli, 

• Çalışma alanına meraklıların girmesine asla müsaade edilmemeli. 

• Bu alanda çalışmaları güçleştirecek kaza ve enkaz döküntüleri derhal bölgeden 

uzaklaştırılmalıdır. 



 
 
 
 
 
 

 

1. Kendi güvenliğimiz 

2. Kazazedelerin güvenliği 

3. Araçların ve çevrenin güvenliği 



Kendi güvenliğimiz 
 

Duygusal hazırlık…Bir kriz anına hazır mıyız? 

1BİLEN: Biliyor muyuz? 

Ekip çalışmasına uygun ortam var mı? Siz ve 

arkadaşlarınız hatta tanımadıklarınız.. 

RİSKLER NE? (Beraber düşünelim) 

Fiziksel (termal, saldırı, cisimler vb), biyolojik, 

mikrobiyolojik, kimyasal, radyoaktif.. 

Risklere uygun korunma önlemleri… 



Kazazedenin güvenliği 
 
 



 



Ne zaman derhal çıkarma yapalım? 

• Kaza mahallinde geçen zaman, kazazede ve kurtarma ekibi 
için tehlikeli bir ortam yaratıyorsa derhal çıkarma yapılır. Bu 
durumlara örnek olarak aracın suya batma riski, ortamda 
yanıcı veya parlayıcı gaz yayılması, zehirli gazların açığa 
çıkma riski gibi oluşumlar gösterilebilir. 

 
• Kazazedeye ilk yardım uygulandıktan sonra yapılacak 

sabitleme ve paketleme çalışmalarının işe yaramayacağı ve 
daha fazla zaman kaybının kazazedenin ölümüne sebep 
olacağı tespit edildiğinde derhal çıkarma yapılır. 

 
• Olay yerinde birden fazla kazazede varsa ve yaşama şansı 

çok düşük olan bir kazazede yaşama şansı daha yüksek olan 
diğer kazazedeye ulaşımı engelliyorsa derhal çıkarma yapılır. 



Ne zaman kontrollü çıkarma yapalım? 
 

• Derhal çıkarma seçeneği uygulanacak şartların oluşmadığı 
tüm kazalarda, kazazedelerin kurtarılması için sistematik 
kurtarma operasyonunun tüm aşamaları ve kuralları 
uygulanır. Bu operasyona kontrollü çıkarma denir. 

 
• Kontrollü çıkarma ile kazazedenin yaşama şansı maksimuma 

çıkarıldığı gibi ciddi ve kalıcı sakatlıkların da önüne geçilir. 

 
• Kontrollü çıkarmanın başlıca faaliyeti yer açma 

çalışmalarıdır. Böylece kazazedeye ulaşmak, ihtiyaç duyulan 
ilkyardım ve temel yaşam desteğini sağlamanın yanı sıra 
kazazedenin gereksiz yere kımıldatılmadan paketlenmesi 
yapılır. 



İlk yardım ve triaj 

Temel Travma Yaşam Desteği 

Kaza mahalline ilk varan tıbbi kurtarma personeli, kazazedeye hemen temel travma 

yaşam desteği uygulamalıdır. 

‘Temel travma yaşam desteği’ yapılırken uyulması gereken sistematik prosedür; 

• Personel, kendisi, kazazede ve etraftakiler için tehlike oluşturabilecek unsurların 

bulunup bulunmadığını kontrol etmeli.(Örneğin: yangın, kimyasal maddeler, keskin 

metal parçalar, sabitlenmemiş enkazlar ve vücut sıvıları gibi.) 

• Kazazedenin durumunu anlayabilmek için onunla konuşmaya çalışmalı, 

• İlk belirlemelerden sonra gerekli yardım çağrılmalı,(Polis, ambulans, itfaiye gibi) 

• Kazazedenin nefes almasına engel olan veya olması muhtemel bir durumun 
bulunup bulunmadığını belirlenmeli. Boyun bölgesinde omurganın ilk 
sabitleştirilmesi yapılmalı. 

• Kazazedenin nefes alıp almadığı, alıyorsa nefesin yeterli olup olmadığı kontrol 
 

edilmeli. Varsa kazazedeye oksijen maskesi takılmalı. 

• Kazazedenin nabzı kontrol edilmeli ve ciddi bir dış kanama varsa hemen kontrol 

altına alınmalı. 



Kazazedeye ulaşır ulaşmaz kontrol 

edilmesi gerekenler; 

Hava yolu 

Boyun / Omurga 

Nefes 

Dolaşım 
Herhangi bir sakatlanma durumunun olup olmadığı kontrol 
edilerek belirlenmeli 

o Yaralanama mekanizmasına göre kazazedenin durumu tespit 
edilmeye çalışılmalı. 

o Hypothermia (aşırı düşük yüksek ısı durumu gözden geçirilmeli) 

o Kazazede araçtan çıkarılmalı. 

o Kazazede ikinci bir defa daha incelenmeli. 



İlk incelemeden sonra hadi karar verelim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



KİM ÖLÜ? 



Basit ilk yardım kurallarını yaparak 

hatırlayalım 
 

Kanamalar 

• Kanamayı nasıl durduralım? 

(Yabancı madde varsa oynatma, kompres, yara 
bölgesi kalp hizasının üstüne, turnike-hayati 
kanamada, sargıyı açıp bakma, kan artarsa yeni bez 
ekle) 

Turnike: tek kemiklere, saati yaz, 10-15 dak gevşet 

• Burun kanaması (öne eğik burun kanatlarını 10 
dak sık, alnına buz koy, tampon koyma) 

• Uzuv kopması varsa ne yapalım? ÇİFT TORBA 



Basit ilk yardım kurallarını yaparak 

hatırlayalım 
 

Kırık ve çıkıklar 

• Kırığı nasıl tanırız (ağrı, şişlik, şekil bozukluğu) 

• Başka bir yaralanması daha olabilir mi? 

• Nasıl  sabitleyelim? YAPALIM… 

 
• İlk anda ağrı, şişlik olmayabilir 

• Omurga kırıkları omuriliği kesmişse ağrı 
duymayabilir 



 
 

 
Yanık 

Basit ilk yardım kurallarını yaparak 

hatırlayalım 

• Alev yanıkları (ıslak bez ile söndür, takı ve kıyafetleri 
çıkar, suya tutma, temiz bezle kapat, yiyecek içecek 
verme) 

• Sıcak su, sıcak cisim vb ile olan yanıklar (Kapatmak) 

• Zehirli gazlar veya sıvılarla yanıklar (temiz hava, 
arındırma) 

 
• Sıcak çarpması 

• Güneş yanıkları (serin yer, bol sıvı, cilde soğuk su 



Basit ilk yardım kurallarını yaparak 

hatırlayalım 

Solunum ve dolaşım 

 
Yaşamak için hayati organlar başta olmak üzere 
vücudumuzda oksijen ile dolmuş temiz kan 
hücreleri kalbin pompalaması ile damarlar yoluyla 
gitmelidir. 

Nabzımızı ve nefes sayımızı sayalım. 

 
Bu yollar nerelerde kesintiye uğrayabilir düşünelim 

ona göre çareler bulalım… 



Basit ilk yardım kurallarını yaparak 

hatırlayalım 
 

Solunum 

• Nefes alıp almadığını nasıl anlayalım (Bak, dinle, hisset) 

• Solunum yolu kendiliğinden mi tıkanmış yoksa 
boğazında bir şey mi var? 

• Bir şey varsa: Hemlih Manevrası veya el ile çıkarma 

• Bir şey yoksa, dilinin arkaya kaçmasını engelleme (baş 
boyun pozisyonu) 

• Bir şey yoksa suni solunum (Akciğerindeki hava keseleri 
yapışmasın diye) 



Basit ilk yardım kurallarını yaparak 

hatırlayalım 
 

Dolaşım 

• Kan neden yeterli gitmiyor? Kalp neden durmuş? 

• Nabız var mı? Var da alamadık mı? 

• ŞOK? (hızlı ve zayıf nabız, cilt soğuk soluk ve 
nemli, baş dönmesi, sararma, susuzluk, endişe, 
bilinçte bozulma 

• Kalp masajı yapalım mı? 

 
• Kalp atmıyorsa veya attığı halde yeterli kan 

gönderemiyorsa ne yapalım? ŞOK POZİSYONU 



 
 

 
Bilinç 

Basit ilk yardım kurallarını yaparak 

hatırlayalım 

• Neden bilinç kapanır? Bilincin kapanması hangi 
organımızın çalışmadığını gösterir? 

• Kafa travması 

• Oksijen ve şeker düşük (kalp krizi, şok, kanama, hava 
yolu tıkanması, açlık) 

• Zehirlenme 

• Sıcak çarpması 

• Şeker koması 

• Havale 

***Not: Evde ateş kontrolü (Ek bilgi) 



Basit ilk yardım kurallarını yaparak 

hatırlayalım 

Suni solunum ve kalp masajı 
 



 



Ağızdan verdiğin havanın akciğerlere 

gittiğinden emin misin? 
 
 
 

Baş boyun pozisyonu veren elin işaret ve 

başparmakları … 



Basit ilk yardım kurallarını yaparak 

hatırlayalım 

Görmemem gereken organları görüyorum 

• Açık karın yaralanması: nemli ört, geri 

doldurmaya çalışma 

Sadece göğüs yaralanması 

• Yaralı tarafı küçült, öne doğru eğik oturt 

Yaralı taşıma 



 
 
 
 
 
 

• Bugün yeni bir şey öğrendiniz mi? 

 
• Aklınıza takılan bir soru var mı? 

 
• Tecrübelerinizden yola çıkarak arkadaşlarınıza 

nasıl bir katkıda bulunabilirsiniz? 



Katılımınız için teşekkür eder, burada geçen bilgileri 

hiç kullanmak zorunda kalmayın dilerim. 
 
 
 
 
 
 

 
İletişim: 

Dr. Ülgen GÜLLÜ 

İş Tel: 484 11 00 

 


