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İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar 

doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak 

veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen 

topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş 

edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların 

sonuçlarıdır.  

AFETİN TANIMI  

http://www.kizilay.org.tr/
http://www.ilkyardim.org.tr/


 

Ölümler, yaralanmalar, 
insanların yerlerini terk 
etmeleri, hastalık, sakatlık, 
gıda güvensizliği, altyapının 
hasar görmesi ya da 
kaybedilmesi, zayıflamış ya 
da zarar görmüş kamu 
yönetimi ve azalmış kamu 
emniyeti ve güvenliği 
durumlarını içerebilir.  
 

www.kizilay.org.tr 
 

www.ilkyardim.org.tr 
 

ACİL DURUMUN TANIMI  

http://www.kizilay.org.tr/
http://www.ilkyardim.org.tr/


 

 

 
•2012  yılında 364 doğal afet, 188 

teknolojik afet olmuştur. 

 

•2012 yılında doğal afetlerde 157,5 

milyar dolar tutarında para 

harcanmıştır. 

 

•2012 yılında meydana gelen bazı 

afetlerde ülke bazında 31.7 milyon 

kişi etkilenmiştir. 

 

• 70 milyon kişi mülteci olmak 

durumunda kalmıştır. 
 

DÜNYA AFET 

RAPORU  

www.ifrc.org  

http://www.ifrc.org/


 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/ 

1.İskemik Kalp Hastalıkları   5.İshal v.b hastalıklar 

2.Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları  6.HIV/AIDS 

3.İnme/Felç    7.Doğum Travmaları ve asfiksi doğum 

4.Erken dönem doğum komplikasyonları 8. Kaza yaralanmaları 



 

http://www.heart.org/HEARTORG/CPRAndECC/WhatisCPR/AboutEmergencyCardiovascularCareECC/Chain-of-

Survival_UCM_307516_Article.jsp 

1. Halka -Acil Yardım Servisine Bildirim 

2. Halka- Erken Temel Yaşam Desteği  

3. Halka- Hızlı Defibrilasyon 

4. Halka- Etkili İleri Yaşam Desteği 

5. Halka- Yoğun Bakım  

YAŞAM KURTARMA ZİNCİRİ 



 

 

 
 

 112 ACİL YARDIM 

 110 İTFAİYE 

 155 POLİS 

 156 JANDARMA 

 114 ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ               

 

 

 

 

ACİL DURUM TELEFONLARI 



 

 

 

•Yaralanma sonucu meydana gelen ölümlerin %90’ınından 

fazlası düşük ve orta düzey geliri olan ülkelerde 

görülmektedir. (15)  

 

•Yaklaşık 5.8 milyon kişi her yıl yaralanma sonucu hayatını 

kaybetmektedir. (10) 

 

•Afete Hazırlık kapsamında yatırım yapılan her 1 Dolar, Acil 

Durum yönetiminde harcanacak her 4 doların tasarrufunu 

oluşturur. (8)  

ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

 
8 WHO, Injuries: the neglected burden in developing countries, 2009.  

10 WHO, Injuries and Violence: The Facts, 2010  

15 WHO, Injuries: the neglected burden in developing countries, 2009.  



 

Afetler her zaman her yerde ve herkesi etkileyecek şekilde olur. 
Acil durumlarda yaşamların %90’ı yerel  kişiler tarafından 
kurtarılmaktadır.  İlk yardım eğitimli olmak zarar görebilirliği 
azaltır, toplumu güçlendirir ve bir sonraki afetlerde etkin ve 
hazırlıklı bir şekilde rol almalarına yardımcı olur. (1)  

 

Dünyada her 5 saniyede 1 kişi yaralanma sonucu hayatını 
kaybetmektedir. (2) Daha fazla kişinin ilk yardım eğitimi almış 
olması ve hazırlıklı olması her gün yaralanmalara bağlı 
ölümlerin azaltıldığı anlamına gelmektedir. 

www.kizilay.org.tr 
 

www.ilkyardim.org.tr 
 

(1) Dünya Afet Raporu 2013- IFRC  

(2) Dünya Sağlık Örgütü  2010 Yaralanmalar ve Şiddet Raporu 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

http://www.kizilay.org.tr/
http://www.ilkyardim.org.tr/


 

 

  

•Bilinçli bir ilk yardımcı tarafından kalp durması sonrası 

yapılan Kalp masajı ile iki/üç kat oranda geri 

döndürülmesi var iken olay yerinde bekleyen meraklı 

kişilerce sadece %32 oranında Suni solunum-Kalp 

Masajı yapılmaktadır.  

 

WHO, Injuries and Violence: the facts, 2010. 
[1] American Heart Association, CPR Fact Sheet, 2011. 
[1] IFRC, World Disasters Report, 2013. 
[1] WHO, Injuries and Violence: the facts, 2010. 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI 



ANKET ÇALIŞMASI/2013 
 

• 77 Kızılay/Kızılhaç Derneği katılım sağlamıştır. 

 

– Nüfus: 3 569 518 716.  

– Kızılay/Kızılhaç Dernekleri tarafından ilk yardım eğitimi 

verilen kişi sayısı: 14 178 498 

– Kızılay/Kızılhaç Derneklerinde aktif ilk yardım eğitmeni 

sayısı: 114 944 

– Her bir ilk yardım eğitmeni tarafından 123 kişi eğitilmiş. 

 

 



MEVZUAT (1) 

31%

35%

16%

25%

47%35%

39%

29%

21%

32%

Ülkelerin mevzuatlarında yer alan ilk yardım eğitimi 

alma zorunluluğu bulunan meslek gruplarının 
yüzdelik oranı

Candidates driving licence

Professional drivers

Schools

Teachers, edu. staff

Workers

Medical students

Nursing students

Caring staff for children

Caring staff for older people

Police

Sürücü adayları 

Profesyonel Sürücü 

Okullar 

Öğretmen, eğitmen 

İşçiler 

Tıp öğrencileri 

Hemşirelik öğrencileri 

Çocuk bakıcıları 

Yaşlı Bakıcıları 

Polis 



 

77 ülkede yapılan araştırma sonucunda 

sadece%15’inde okul öğrencilerinin ilk 

yardım eğitimi alma zorunluluğu 

bulunmaktadır. %24’ünde ise okul ve 

fakülte personelinin ilk yardım eğitimi 

alması zorunludur. (11) 

 

 

İlk yardım eğitiminin kanunlar ile zorunlu 

olduğu ve nüfusunun %95’inin eğitim 

aldığı ülke NORVEÇ’tir.  

 

 

Bununla birlikte İrlanda’da %5 iken, 

Macaristan’da %3 düzeyindedir. (12) 

11 IFRC, Survey on First Aid Resources, 2013  

12 IFRC, First aid for a Safer Future Focus on Europe: Advocacy Report, 2009  

İLK YARDIM VE KANUNLAR 



MEVZUAT (2) 

14 

32% 

68% 

İlk Yardım Çantalarının Araçlarda 
Bulundurulması Zorunluluğu 

Yes 

No 

32% 

68% 

İlk Yardımcıların Acil ve Afet 
Yönetiminde Görev Alma Zorunluluğu 

Yes 

No 
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• İlk yardım insanlık faaliyeti olup herkes 

için erişilebilir olmalıdır. Afetler ve acil 

durumlar dünyada herkesi etkiler.Tüm 

bireylere yaşamları süresince ilk yardım 

eğitimi verilmeli.  

 

•Hükümetler  ilk yardım eğitimini ve 

öğretimini zorunlu hale getirmelidir.  

Okullarda müfredatta yer alması, iş yerleri 

ve sürücü eğitimi kapsamında zorunluluk 

getirilmesine ilişkin mevzuat çalışmalarının 

iyileştirilmesi yapılmalı.   
 

KÜRESEL STRATEJİ  

http://www.kizilay.org.tr/
http://www.ilkyardim.org.tr/


 

 
 

200 milyon kişinin 2020 yılına 

kadar ilk yardım eğitimi alması. 

 

 

KÜRESEL STRATEJİ  

Her ülkede hane halkından en az 

1 kişinin hayat kurtarma 

becerilerini kazanmış olması 

sağlanmalı.   

Bu hem bireylerin hem de 

toplumların afetlere ve acil 

durumlara verecekleri yanıtı 

değiştirir.   



 

TEKNOLOJİK YAKLAŞIM 



 

ARAŞTIRMA VE İHTİYACA 

YÖNELİK YAKLAŞIM 



 

  

İLK YARDIM VİDEO 

www.kizilay.org.tr 
 

www.ilkyardim.org.tr 
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 Elif TAŞKIN  

elift@kizilay.org.tr 

0 312 293 60 85 
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