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Bu kitap; 

1- Bakanlığımızca hazırlanmış olup, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün 12.10.2015 tarih ve 39942531/770/8953 sayılı yazıları ile bilgilendirme 
amaçlı “Çalışma Hayatında İlk Yardım El Kitabı” olarak basılması uygun görülmüştür.

2- Bu kitap, çalışanların ilk yardım bilincini geliştirmek amacıyla hazırlanmış olup, 
parayla satılamaz.



Günlük yaşamımızda sık sık kazalarla karşılaşıyoruz. Bu kazalar sonunda 
maddi hasar, yaralanma ve ölümler meydana gelmektedir. Kazalardaki 
ölümlerin yaklaşık olarak %10’u ilk beş dakikada meydana gelmekte ve 

kazalardaki ölümlerin yaklaşık %50’si ise ilk yarım saat içinde gerçekleşmektedir. 
Bu nedenle kazalarda ilk yardımın en kısa sürede ve etkin bir şekilde yapılması 
hayat kurtarıcıdır.

Çalışma hayatında ve günlük yaşamımızda meydana gelen kazalardaki ölüm ve 
sakatlıkların en önemli nedenleri kazalara zamanında müdahale edilmemesi veya 
müdahale eden kişilerin ilk yardım uygulamalarını bilmemesidir. Acil durumlarda 
ilk yardım kurallarını bilmeyen kişilerin yaptığı müdahaleler kazazedelere 
yarardan çok zarar verebilir.

Bu nedenle başta iş kazaları olmak üzere tüm kazalarda yapılacak ilk yardımın 
yerinde, zamanında ve tekniğe uygun olarak yapılması son derece önemlidir.

Çalışma hayatında her türlü tedbire rağmen olabilecek kazalarda ölüm ve sakatlık 
riskini en aza indirebilmek amacıyla tüm çalışanlarımızın ilk yardım konusundaki 
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla elinizdeki bu bilgilendirici kitapçık 
hazırlanmıştır.

Kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve yazarlarımıza 
teşekkür ediyorum.

 Ahmet ERDEM
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

ÖNSÖZ



Dünya ülkeleri üzerinde yapılan çalışmalarda kazalar ve yaralanmalar 
sonucu ölümlerin yaklaşık %50’sinin olaydan sonraki ilk yarım saat 
içinde gerçekleştiğini göstermektedir. Bilindiği üzere, yaralıya ancak en 

yakınında bulunan kişiler yardımcı olabilmekte olup, çevresindeki kişilerden 
ne kadarı doğru ilkyardım yapmayı biliyorsa ancak o kadar güvende 
demektir. Aksi takdirde sadece iyi niyetle yardımcı olmaya çalışan insanlar 
kazazedenin durumunun çok daha kötüye gitmesine hatta ölümüne sebep 
olabilmektedirler.

Doğru ilkyardım bilgileri ile işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve 
olabilecek çeşitli kazalarda yaralanan, hastalanan kişilere doğru müdahale 
edilip durumunun daha kötüye gitmesi önlenebilir, hatta hayatı kurtarılabilir.

Bu nedenle, İlkyardım yapmayı gerektirecek bir durumla ne zaman 
karşılaşacağımızı bilemeyiz bu nedenle her an hazırlıklı olmalıyız. Bir gün 
hiç tanımadığınız birine ya da kendi ailenize veya arkadaşlarınıza ilkyardım 
yapmak durumunda kalabilirsiniz.

“Çalışma Hayatında İlk Yardım” el kitabında yer alan basit ilkyardım yöntem 
ve bilgileri herkes tarafından rahatlıkla uygulanabilecektir.

Saygılarımla

 Dr. M. Selim BAĞLI
 Müsteşar V.
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İşyerindeki çeşitli fi ziksel ve kimyasal etkenler ile mekanik ve ergonomik 
etkenler çalışan insan üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere yol açmaktadır. 
Doğrudan etkiler sonucunda kısa sürede zehirlenme, uzun sürede ise 

meslek hastalığı gibi olaylar ortaya çıkmaktadır. İşyerindeki olumsuz çalışma 
koşullarının dolaylı etkileri ise iş kazaları şeklinde kendini göstermektedir.

Hızlı gelişen sanayileşmeye bağlı olarak iş yerlerinde yeterli önlemlerin 
alınmaması her yıl artan iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirliliği, insan 
ve çevre sağlığını tehdit eder bir noktaya ulaşmıştır.

Bu çerçevede, İş Sağlığı ve Güvenliği Dünyada en önemli konular arasında 
yer almakta olup, yapılan araştırmalarda iş kazalarının % 50 sinin kolaylıkla 
önlenebilecek kazalar olduğu, % 48 inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, 
% 2 sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının 
% 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Önlemek ödemekten 
ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya 
çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek 
kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. 

Bu nedenle her bir işyerinde bulunması gerekli “Çalışma Hayatında İlk 
Yardım” el kitabının tüm çalışanlara faydalı olması dileğiyle saygılarımı 
sunarım.

 Mustafa Dinç
 Strateji Geliştirme Başkan V.
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Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık 
görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da 
durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi 
araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız 
uygulamalardır.

Sağlık personeli gelinceye kadar ilk yardım uygulamalarına devam edilir.

• Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,
• Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin 

sağlanması,
• Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin 

önlenmesi,
• İyileşmenin kolaylaştırılması

İLK YARDIM NEDİR?
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Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda 112 Acil aranır.
112 Acil’in aranması sırasında:
• Sakin olunmalıdır.
• 112 Acil tarafından sorulan sorulara 
 net bir şekilde cevap verilmelidir.
• Kesin yer ve adres bilgileri verilmelidir.
• Olayın ne (yangın, trafi k kazası, zehirlenme) olduğu bildirilmelidir.
• Hasta veya yaralının sayısı ve durumu bildirilmelidir.
• Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım 

yapıldığı belirtilmelidir.
• Gerekli olan tüm bilgilerin alındığı söylenmeden telefon 

kapatılmamalıdır.

Hasta veya yaralılara ilk yardım uygulayabilmek için durumları hızla
değerlendirilir. Bunun için aşağıdaki işlemler yapılır;
• Hasta veya yaralıların;

Hava yolu açıklığının sağlanması.
Solunumun sağlanması.
Dolaşımının sağlanması.

• Hasta veya yaralıların korku ve endişeleri 
giderilmelidir.

• Çevredeki kişilerden yardım istenmelidir.
• Kişinin yarasını görmesine izin verilmelidir.
• Hasta veya yaralıya, hareket ettirmeden ilk yardım yapılmalıdır.
• Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevki 

sağlanır (112 Acil).
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İLK YARDIMCININ NİTELİKLERİ

• Olayı anında ve doğru olarak 112 Acil’e haber vermek.
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İLK YARDIM

HERKESİN

SORUMLULUĞUDUR
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2. İlk yardım değerlendirilir

Hava yolu açıklığının sağlanması:

İlk değerlendirmeyi yaparken aşağıdaki aşamlara sırayla izlemek gerekir.

     • Daha sonra bir el hasta veya yaralının alnına konarak, diğer elin 2-3 
parmağı ile çene tutularak baş geriye doğru itilerek “Baş geri-Çene yukarı” 
pozisyonu verilmelidir.
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Solunumun Değerlendirilmesi:
Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum yapıp yapmadığı 10 saniye süre 

ile değerlendirilir.
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• Hasta veya yaralının durumu değerlendirilir.
• 112 Acil aranır.
• Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır.
• Kanama durmazsa ikinci bir bez 
 koyarak bastırılır.
• Gerekirse bir bez ile sarılarak
 basınç uygulanır.
• Kanayan bölge yukarı kaldırılır.
• Hasta ve yaralıya 
 şok pozisyonu verilir.

• Hasta veya yaralı sırt üstü yatırılır.
• Bacakları 30 cm yükseltilir.
• Üzeri örtülür.
• 112 Acil aranır.
• 112 Acil ekibi gelene kadar hasta veya yaralının yanında beklenir.
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• Hasta veya yaralının bilinci ve yaşam bulguları değerlendirilir.
• Hasta veya yaralıya şok pozisyonu verilir.
• Üzeri örtülür.
• Hasta veya yaralı hareket ettirilmez.
• Ağızdan yiyecek, içecek verilmez.
• 112 Acil aranır.

Burun Kanamasında İlk Yardım
• Hasta veya yaralı sakinleştirilir endişeleri giderilir.
• Oturtulur.
• Başı hafi fçe öne eğilir.
• Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır.
Kulak Kanamasında İlk Yardım
• Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
• Kanama hafi fse kulak temiz bir bezle temizlenir,
• Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle 

kapanır,
• Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır, 

bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır,
• Kulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme 

organlarından gelen kanamalarda hasta/yaralı 
kanama örnekleri ile uzman bir doktora sevk edilir. 
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Kesik yaralar: Bıcak, çakı gibi kesici aletlerle oluşur. Genellikle basit 
yaralardır.
Ezik yaralar: Taş, yumruk ya da sopa gibi cisimlerin şiddetli olarak 
çarpması ile oluşan yaralardır.
Delici yaralar: Sivri aletlerle oluşan yaralardır.
Parçalı yaralar: Dokular üzerinde bir çekme etkisi ile meydana gelir. 
Doku ile ilgili tüm organ, saçlı deride zarar görebilir.
Kirli (enfekte) yaralar:
Mikrop kapma ihtimali olan yaralardır. Enfeksiyon riski yüksek yaralar 
şunlardır:

• Gecikmiş yaralar (6 saatten fazla) • Dikişleri ayrılmış yaralar,
• Kenarları muntazam olmayan yaralar • Çok kirli ve derin yaralar,
• Ateşli silah yaraları, Isırma ve sokma ile oluşan yaralar.

YARA İÇİNE
DOKUNULMAMALIDIR.

YARAYA SAPLANAN 
YABANCI CİSİMLER KESİNLİKLE 
ÇIKARILMAYA ÇALIŞILMAMALIDIR.

• Delici karın yaralanmalarında hasta sırt üstü yatırılır ve 112 Acil aranır.
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Elektrik Çarpması İle Oluşan Yanıklarda İlk Yardım
• Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır.
• Yaralıya dokunmadan önce elektirk akımı kesilmelidir.
• Akımı kesme imkanı yoksa tahta çubuk ya da plastik gibi bir cisimle 

eleketirk teması kesilmelidir.
• Yaralının yaşam bulguları değerlendirilmelidir.
• Yaralının hareket ettirilmemelidir.
• 112 Acil aranır.

• Deride kızarıklık,
• Derinin bütünlüğünde bozulma gibi belirtiler görülebilir.
Kimyasal Yanıklarda İlk Yardım
• Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle 

teması kesilmelidir.
• Bölge bol tazyiksiz suyla, en az 15-20 dakika yıkanır.
• Giysiler çıkarılır.
• 112 Acil aranır.
• Su ya da maden suyu verilir.
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• Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su ve 
tuz kaybını gidermek için su ya da 
maden suyu

22



• 112 Acil aranır.

• 112 Acil aranır.
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• Şişliği azaltmak için burkulan bölge (bacak veya kol) yukarı kaldırılır.
• Burkulan bölge hareket ettirilmez.
• 112 Acil aranır.

• Çıkan eklem yerine oturtulmaya çalışılmaz.
• 112 Acil aranır.
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Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden beyinde 
meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu oluşur. Vücudun adale 
yapısında kontrol edilemeyen kasılmalar olur.

• 112 Acil aranır.
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• Baş ağrısı,
• Görme bozukluğu,
• Uyuşukluk,
• Zayıfl ık,
• Konuşma güçlüğü,
• Kafa karışıklığı,
• Sarsıntı ve şuur kaybı.

• 15-20 dakikada içerisinde belirtiler geçmiyorsa 112 Acil aranır.
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• Nefes darlığı,
• Bilinç kaybı.

Sobadan çıkan duman, tüp gazları, evde kullanılan temizlik maddelerinin 
solunması sonucu oluşur.

• 112 Acil aranır.
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İlk Yardım
• Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam ve kapı açılır,
• Yarı oturur pozisyon verilir,
• Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir,
• 112 Acil aranır.

Koma pozisyonu verilirken aşağıdaki basamaklar izlenir;
• Sesli veya omzundan hafi f dokunarak, uyarı verilerek bilinç kontrol edilir,
• Sıkan giysiler gevşetilir,
• Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığı kontrol edilir,
• Bak, dinle, hisset yöntemi ile solunum kontrol edilir,
• Şah damarından nabız kontrol edilir,
• Hasta/yaralının döndürüleceği tarafa diz çökülür,
• Hasta/yaralının karşı tarafta kalan kolu karşı omzunun üzerine konur,
• Karşı taraftaki bacağı dik açı yapacak şekilde kıvrılır,
• İlkyardımcıya yakın kolu baş hizasında omuzdan yukarı uzatılır,
• Karşı taraf omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir,
• Üstteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne doğru destek yapılır,
• Alttaki bacak hafi f dizden bükülerek arkaya destek yapılır,
• Başı uzatılan kolun üzerine yan pozisyonda hafi f öne eğik konur,
• Tıbbi yardım (112 Acil) gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur,
• 3-5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir.
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• 112 Acil aranır.

• 112 Acil aranır.
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• Yara yerinin üst kısmı kan dolaşımı engellemeyecek şekilde bir bez ile 
sarılır.
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Toz Gibi Küçük Madde İse;
• Göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı içine bakılır,
• Gerekirse üst göz kapağı açık tutulur,
• Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır,
• Hastaya gözünü kırpıştırması söylenir,
• Göz ovulmamalıdır,
• Çıkmıyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.

Bir Cisim Batmış İse;
• Gerekmedikçe hasta kımıldatılmaz.
• Batan cisme dokunulmaz.
• Göz uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna gidilmesi sağlanır.
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• Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması 
sağlanır,

• Çıkmazsa 112 Acil aranır.
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Boğulma nedir?
Boğulma, vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda 

bozulma meydana gelmesidir.

Boğulma nedenleri nelerdir?
• Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması,
• Nefes borusuna sıvı dolması,
• Nefes borusuna yabancı cisim kaçması,
• Asılma,
• Akciğerlerin zedelenmesi,
• Gazla zehirlenme,
• Suda boğulma(*).
(*) Suda boğulmalarda, boğulma sırasında nefes borusu girişinin kasılmasına bağlı olarak çok az 
miktarda su akciğerlere girer. Suda boğulanlarda özellikle soğuk havalarda 20–30 dakika geçse bile 
yapay solunum ve kalp mesajına başlanmalıdır.

Suda boğulmalarda, ağızdan ağza ya da ağızdan buruna solunumun suda 
yaptırılması mümkündür ve bu uygulamaya su içerisinde iken başlanmalıdır. Bu 
uygulama derin sularda mümkün olmayabilir, bu nedenle hasta/yaralının hızla 
sığ suya doğru çekilmesi gerekir.

Suya atlama sonucu, boğulma riskinin yanı sıra genel vücut travması ya da 
omurga kırıkları da akla gelmelidir. Bu nedenle suda, başın çok fazla arkaya 
itilmemesi gereklidir.

Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
• Nefes almada güçlük,
• Gürültülü, hızlı ve derin solunum,
• Ağızda balgam toplanması ve köpüklenme,
• Yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morarma,
• Genel sıkıntı hali, cevaplarda isabetsizlik ve kararsızlık,
• Bayılma.

Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?
• Boğulma nedeni ortadan kaldırılır,
• Bilinç kontrolü yapılır,
• Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir,
• Temel yaşam desteği sağlanır,
• Derhal tıbbi yardım istenir (112 Acil),
• Yaşam bulguları izlenir.

BOĞULMALARDA İLK YARDIM
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Dört elle altın beşik:
• İlk yardımcılıar bir elleri ile diğer el 

bileklerini,
• Diğer elleri ile de birbirlerinin 

bileklerini
 kavrarlar,
• Bu pozisyonda yaralıyı taşırlar.

Sürükleme Yöntemi
• Düz yüzeylerde hasta veya yaralının başını ve vücudunu yaralama riski 

yoksa ayak bileklerinden tutularak sürüklenir.
• Sürükleme sırasında baş, boyun, gövde ekseni bozulmaz.
• Eller, pantolon beli veya ceplerinin içine yerleştirilir.
• Hasta veya yaralının ayak kısmına geçilir.
• Ayak bileklerinden tutarak bacaklar hafi f yukarı kaldırılır.
• Hasta veya yaralılar sürüklenerek taşınır.
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