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-5. ULUSAL İLK YARDIM SEMPOZYUMU 
-AFET VE ACİL DURUMLARDA İLK YARDIMIN ÖNEMİ  
 

Türk Kızılayı ve Hacettepe Üniversitesi “Afet ve Acil Durumlarda İlk Yardım”ın 
önemine dikkat çekmek için İlk Yardım Sempozyumu düzenliyor. Acil 
durumlarda hayat kurtarmanın ilk adımı olan İlk Yardım uygulamaları 5. Ulusal 
İlk Yardım Sempozyumu’nda ele alınacak. 
 

Dünya İlk Yardım Günü, her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü, ülkelerin kendi 
koşullarına uygun olarak hazırlanan, ortak ilk yardım mesajlarını içeren, çeşitli kurum, 
kuruluş ve halkın katılımı ile gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanıyor.  Bu yılın teması 
ise “Afet ve Acil Durumlarda İlk Yardım” olarak belirlendi. 
 

Ülkemizde ve dünya ülkelerinde trafik kazaları, afet ve acil durumlar nedeniyle her yıl 
binlerce kişi hayatını kaybediyor. Dünyada her 5 saniyede 1 kişi yaralanma sonucu 
yaşamını yitirirken, her gün 2.000’den fazla aile önlenebilir kazalar yüzünden 
çocuklarını kaybediyor.  
 

Afetler her zaman her yerde herkesi etkileyebilen olaylardır. Dünya Afet Raporuna 
göre; 2012 yılında 364 doğal afet, 188 teknolojik afet meydana geldi ve 157,5 milyar 
dolar tutarında para harcandı.  
 
 

Hayat Kurtarmada İlk Adım İlk Yardım 
 

Çeşitli bilimsel çalışmalar, acil durumlarda olay yerindeki yaralıların, orada bulunan 
kişiler ya da profesyonel ekipler tarafından kurtarılabildiğini gösteriyor. Afet sonrası ilk 
yardım ise % 90 oranında afet bölgesindeki kişiler tarafından yapılıyor. Bu nedenle ilk 
yardım, afet sonrası insanların yaşamlarının kurtarılması bakımından önemlilik arz 
ediyor. Acil durumlarda hayat kurtarma zinciri için ilk adım, ilk yardım uygulamaktır. 
 

Bu kapsamda ise “Afet ve Acil Durumlarda İlk Yardımın Önemi” temalı 5. Ulusal İlk 
Yardım Sempozyumu Türk Kızılayı ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde Hacettepe 
Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi Kırmızı Salonunda 18 Eylül 2014 
tarihinde gerçekleştirilecek.  
 

Kıymetli bilgi, tecrübe ve deneyimlerin paylaşılması; ülkemizde “Afet ve Acil 
Durumlarda İlk Yardım”ın önemine vurgu yapacak ve gelişmesine yol gösterecek. 
Ayrıca toplumun bilinçlendirilmesi için önemli ilk yardım uygulamalarının gösterildiği 
bir oturum gerçekleştirilecek.  
 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 
 

Detaylı bilgi için:  
www.kizilay.org.tr       www.hacettepe.edu.tr 
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