


‹ST‹KLÂL MARfiI

Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilâl !
Kahraman ›rk›ma bir gül ! Ne bu fliddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helâl...
Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl

Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m.
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl? fiaflar›m !
Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi¤ner, aflar›m.
Y›rtar›m da¤lar›, enginlere sa¤mam, taflar›m.

Garb›n âfâk›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar,
Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma ! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar,
“Medeniyet ! “ dedi¤in tek difli kalm›fl canavar?

Arkadafl ! Yurduma alçaklar› u¤ratma, sak›n.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs›zca ak›n.
Do¤acakt›r sana va’detti¤i günler Hakk’›n...
Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n.

Bast›¤›n yerleri “toprak ! “ diyerek geçme, tan›:
Düflün alt›daki binlerce kefensiz yatan›.
Sen flehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›:
Verme, dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›.

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki fedâ?
fiühedâ f›flk›racak topra¤› s›ksan, flühedâ !
Cân›, cânân›, bütün var›m› als›n da Huda,
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüdâ

Ruhumun senden, ‹lâhi, fludur ancak emeli:
De¤mesin mabedimin gö¤süne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-tafl›m,
Her cerîhamdan, ‹lâhi, boflan›p kanl› yafl›m,
F›flk›r›r ruh-› mücerred gibi yerden na’ fl›m;
O zaman yükselerek arfla de¤er belki bafl›m.

Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl› hilâl !
Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl:
Hakk›d›r, hür yaflam›fl, bayra¤›m›n hürriyet;
Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl !

Mehmet Âkif ERSOY



ATATÜRK’ÜN GENÇL‹⁄E H‹TABES‹

Ey  Tü rk  genç l i ¤ i !   B i r i nc i  vaz i fen ,  Tü rk  i s t i k lâ l i n i ,  Tü rk
cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin,
en k›ymetli hazinendir. ‹stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek
isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar›n olacakt›r. Bir gün, istiklâl ve
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at›lmak için, içinde
bulunaca¤›n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkan ve
flera i t ,  çok nâmüsai t  b i r  mahiyet te tezahür  edebi l i r .  ‹s t ik lâ l  ve
cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n, bütün
kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular› da¤›t›lm›fl
ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip
olanlar gaflet ve delâlet ve hattâ h›yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu
iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bitap düflmüfl olabilir.

Ey Türk ‹stikbalinin evlâd›! ‹flte, bu ahval ve flerait içinde dahi,
vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt›r! Muhtaç oldu¤un kudret,
damarlar›ndaki asîl kanda, mevcuttur!
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TÜRK KIZILAYI'NIN TEMEL

7 ‹LKES‹

Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye
Kurulu Baflkanl›¤›n›n ‹ lkö¤retim
Gene l  Müdür lü¤üne gönderd i¤ i
21.11.2005 tarih ve 12106 say›l›
yaz›s› i le “Güvenli Davran›fl ve
‹ l k y a r d › m  E ¤ i t i m  P r o j e s i ”
kapsam›nda Ö¤retmen El Kitab› ve
Ö¤renci Kitab› 6-14 yafl ö¤renciler
için e¤itim-ö¤retim aç›s›ndan uygun
bulunmufl tur.

Bu yay›n›n tüm hakk›
Türk K›z›lay›na aittir.



Ö N S Ö Z

Türk K›z›lay› ve Millî E¤itim Bakanl›¤›, Türkiye’de ilk kez 6-14 yafl grubundaki çocuklar›m›za  Güvenli
Davran›fl ve ‹lkyard›m E¤itimi Projesini bafllatm›flt›r. Bu proje kapsam›nda konu ile ilgili  materyallerin
gelifltirilmesi hedeflenmifl ve Ö¤renci Kitab› ile birlikte ‹lkyard›m ve Güvenli Davran›fl Ö¤retmen
Rehber Kitab› haz›rlanm›flt›r. Pilot okullarda proje ö¤retmenlerine temel ilkyard›m ve e¤itim becerileri
e¤itimleri verilmifltir. Ayr›ca, ülkemizde ilk kez, bu konu rehberlik kapsam›nda temel yaflama becerileri
e¤itimi çerçevesinde ele al›nm›flt›r. Görme ve iflitme engelli çocuklar da çal›flmaya dahil edilmifltir.

Çal›flman›n amac›, çocuklara erken yafllarda ilkyard›m e¤itimi vermek ve güvenli davran›fl biçimleri
edinmelerini sa¤lamakt›r.

Kazalar›n yol açt›¤› yaralanmalarda do¤ru uygulanacak ilkyard›m hayati önem tafl›maktad›r.
Ülkemizde kazalara maruz kalma yönünden en önemli risk grubunu çocuklar oluflturmaktad›r, kazalarda
meydana gelen ölümlerde 6-14 yafl grubu çocuklar birinci s›ray› almaktad›r. Zehirlenmelerin %60’› da
çocukluk yafl grubunda görülmektedir.

Çocuklar›m›z›n, sa¤l›kl› bir biçimde büyümeleri için güvenli bir çevreye ihtiyaç vard›r. Çocuklar okula
bafllama ile ailenin d›fl›nda, yeni bir çevreye ad›m atarlar. Çocuklar›m›z› korumak için sadece ortam
düzenlemeleri yeterli de¤ildir. Temel yaflama becerileri kapsam›nda, kendilerini korumalar› için bilinçledirmek,
güvenli davran›fl ve ilkyard›m becerileri kazanmalar›n› sa¤lamak daha do¤ru bir yaklafl›md›r. Bunun temini
için ö¤retmenlerimize büyük görevler düflmektedir. Ö¤retmenlerimizin çal›flmalar› toplumda kazalar›
azaltmak, sa¤l›k ve ilkyard›m bilinci ve becerilerini yaymak aç›s›ndan da önemlidir.

Bu projenin ve kurumlar›m›z aras›ndaki iflbirli¤i protokolünün oluflturulmas› ve uygulanmas›n›
sa¤layan Türk K›z›lay› ‹lkyard›m Birimi, Bursa, Düzce, Pendik ve ‹zmir fiubelerine, Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n
‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü, Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü ve Sa¤l›k
‹flleri Dairesi Baflkanl›¤›na ve proje ekibi elemanlar›na emek ve baflar›l› çal›flmalar› için en içten teflekkürlerimizi
iletiriz.

Sevgili Ö¤retmenler, bu kitaplar›n ö¤rencilerinize güvenli davran›fl ile ilkyard›m bilgi ve becerileri
kazand›rmada faydal› ve yard›mc› olaca¤› inanc› ile çal›flmalar›n›z için flimdiden sonsuz takdir ve
teflekkürlerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Necat B‹R‹NC‹
Millî E¤itim Bakanl›¤› Müsteflar›

Tekin KÜÇÜKAL‹
K›z›lay Genel Baflkan›





BÖLÜM 1
TÜRK KIZILAYININ

TEMEL 7 ‹LKES‹
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AMAÇ
Bu dersin sonunda ö¤renciler;

• K›z›lay›n Temel 7 ‹lkesini
aç›klayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. K›z›lay›n görevlerini söyleyebilme
2. ‹nsaniyetçilik ilkesini söyleyebilme
3. Eflitlik ilkesini söyleyebilme
4. Tarafs›zl›k ilkesini söyleyebilme
5. Ba¤›ms›zl›k ilkesini söyleyebilme
6. Gönüllülük ilkesini söyleyebilme
7. Birlik ilkesini söyleyebilme
8. Evrensellik ilkesini söyleyebilme
9. K›z›lay gönüllüsünü tan›mlayabilme
10. K›z›laya hangi konularda destek

verebilece¤ini söyleyebilme
11. K›z›laya nas›l gönüllü olunaca¤›n›

söyleyebilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

• Renkli kâ¤›t üzerine yaz›lm›fl ilkeler
• Temel 7 ‹lkenin ve basit aç›klamalar›n›n yaz›l› oldu¤u A4 kâ¤›tlar

YÖNTEMLER

• Anlatma
• Soru-cevap
• Oyun

‹fiLEN‹fi

• Is›nma Oyunu: 7 Deve – 7 Cüce oyunu oynan›r. Ö¤rencilerden “yedi deve” denildi¤inde
aya¤a kalkmalar›, “yedi cüce” denildi¤inde oturmalar› istenir ve konuyla ba¤lant› sa¤lan›r.

• K›z›lay›n görevleri ve temel 7 ilke ö¤retmen taraf›ndan tek tek aç›klan›r. Daha
önceden haz›rlanm›fl üzerinde ilkelerin yaz›l› oldu¤u renkli kâ¤›tlar, her ilke
aç›kland›kça tahtaya yap›flt›r›l›r.

• Ö¤renciler 7 gruba ayr›l›r. Her grup bir ilkeyi temsil eder. ‹lgili gruplara daha önceden
A4 kâ¤›d› üzerinde basit cümlelerle anlat›lm›fl olan ilkenin sayfas› da¤›t›l›r ya da
ö¤renci kitab›ndan okumalar› istenir. Gruplar s›rayla temsil etti¤i ilkeyi basit
cümlelerle s›n›fa aç›klar. Yedi grup da sunumunu tamamlad›ktan sonra, ö¤renciler el ele
tutuflup bir daire olufltururlar. Ö¤retmenin komutuyla kendi ilkesinin ismi söylenen
grup, dairenin içine girip ellerini havaya kald›rarak ilkesini hep bir a¤›zdan yüksek sesle
tekrarlar. Ard›ndan tekrar di¤er ö¤rencilerle el ele tutuflup ö¤retmenin di¤er
ilkelerden birini söylemesini bekler.

• K›z›lay gönüllüsünün tan›m› ö¤retmen taraf›ndan s›n›fa aç›klan›r. K›z›lay gönüllüsü
olmak isteyenlerin hangi alanlarda K›z›laya destek vermek istedi¤i sorulur. Cevaplar
tahtaya yaz›l›r. Daha sonra ilkyard›m kitab›ndaki konu ile ilgili maddeler okunarak
ö¤rencilerin K›z›laya hangi konularda destek olabilece¤i aç›klan›r.

• Ö¤renci kitab›ndaki gönüllü baflvuru formlar› ö¤rencilere tan›t›l›r. Baflvuru formlar›
toplanarak ba¤l› bulunulan K›z›lay flubesine teslim edilir (Ö¤rencilerle K›z›lay flubesine
ziyaret düzenlenerek de formlar teslim edilebilir.).

BÖLÜM 1: TÜRK KIZILAYININ TEMEL 7 ‹LKES‹

SÜRE : 40’

TÜRK KIZILAYININ TEMEL 7 ‹LKES‹
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. K›z›lay›n görevleri nelerdir?
K›z›lay savaflta ve bar›flta hiçbir ay›r›m yapmadan insan hayat›n› ve sa¤l›¤›n› koruyan,
insanlar›n kiflili¤ine sayg› göstererek anlay›fl, dostluk, iflbirli¤i ve sürekli bar›fl için çal›flan
ve ihtiyaç halinde herkese yard›m elini uzatan insani ve gönüllü bir kurulufltur. Herkes
K›z›laya gönüllü olabilir ve çal›flmalar›na destek verebilir. K›z›lay›n görevleri flunlard›r:

Bar›flta, afet ve di¤er acil durumlarda;
• Geçici bar›nma, giyinme ve beslenme ihtiyaçlar›na yönelik gerekli

malzemeleri sa¤lamak,
• ‹lkyard›mc›lar yetifltirmek,
• Kan ürünleri sa¤lamak,
• ‹htiyac› olan insanlara sa¤l›k hizmeti sa¤lamak,
• Gençlerin e¤itimine destek vermek.

Savaflta;
• Yaral›lar›n tedavi ve bak›m›na yard›m etmek,
• Savafl esirlerine yard›m etmek,
• Sivillerin bak›m›n› ve beslenme ihtiyaçlar›n› sa¤lamak,

2. K›z›lay›n ba¤l› oldu¤u 7 temel ilke nedir?
K›z›lay›n ba¤l› oldu¤u 7 temel ilke, Uluslararas› K›z›lay-K›z›lhaç Konferans›nda kabul ve
ilan edilmifl ilkelerdir. Bu ilkeler, K›z›lhaç ve K›z›lay görevlilerinin ve gönüllülerinin
faaliyet alanlar›n› belirlemek, yard›mseverlik de¤erlerini tan›tmak için temel oluflturur.

‹nsaniyetçilik ‹lkesi
Savafl yaral›lar›na ayr›m yapmaks›z›n yard›m eder.
Deprem, sel, büyük yang›nlar gibi olaylarda onlar›n ac›lar›n› ayr›m yapmadan
önlemeye ve hafifletmeye çal›fl›r.
Bar›fl› destekler.

Eflitlik ‹lkesi (Ayr›m Gözetmemek)
Milliyet, ›rk, din, cinsiyet, siyasi düflünce inanç fark› gözetmez. Sadece
kiflilerin ac›lar›n› gidermeye ve yard›m etmeye çal›fl›r.

Tarafs›zl›k ‹lkesi
Savaflta ve ülke içi/d›fl› anlaflmazl›klarda taraf tutmaz.
Irk, din, siyaset gibi konularda tart›flmaya girmez.

Ba¤›ms›zl›k ‹lkesi
Hiçbir yere ba¤l› de¤ildir. Kendi ülkesinin yasalar›na uygun olarak çal›flan
ba¤›ms›z bir kurumdur.

Gönüllülük ‹lkesi
Kazanç amac› gütmeyen, ç›kar gözetmeyen bir yard›m kurumudur.

Birlik ‹lkesi
Bir ülkede sadece bir tane K›z›lay ya da K›z›lhaç Derne¤i vard›r. Herkese aç›kt›r ve
tüm yurda hizmet eder.

Evrensellik
Dünyadaki bütün K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri ayn› haklara sahiplerdir ve karfl›l›kl›
yard›mlaflma içindedirler.

3. K›z›lay gönüllüsü kimdir?
Hiçbir karfl›l›k beklemeden, K›z›lay›n temel ilkelerine uyarak, ihtiyaç duydu¤u anda
K›z›lay›n faaliyetlerine kendi yetenek ve imkanlar› ölçüsünde, kendi iste¤i ile destek
veren kiflidir.

TÜRK KIZILAYININ TEMEL 7 ‹LKES‹
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Bu destek;
• K›z›lay› tan›tmak
• ‹lkyard›mc› olmak
• ‹lkyard›m gününe gönüllü kat›lmak
• K›z›lay taraf›ndan verilen uygun görevleri yapmak
• Güvenli davran›fl ve ilkyard›m kurallar›n› uygulamak ve çevredeki kiflileri bu konuda

uyarmak fleklinde olabilir.

K›z›lay gönüllüsü nas›l olunur ?

4. K›z›lay gönüllüsü olmaya istekli olanlar K›z›lay Gönüllü Baflvuru formunu doldurarak
K›z›lay flubelerinden birine teslim ederler. Böylece K›z›laya gönüllü olmufl olurlar.

TÜRK KIZILAYININ TEMEL 7 ‹LKES‹
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BÖLÜM 2
‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARINDA

GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM
(K – B – K)
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AMAÇ
Bu dersin sonunda ö¤renciler;

• ‹lkyard›mda Koruma, Bildirme,
Kurtarma (KBK) ile ilgili güvenli
davran›fllar› söyleyebileceklerdir.

• ‹lkyard›m temel uygulamalar›n›
aç›klayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. Kazalardan korunma ile ilgili güvenli
davran›fllar› söyleyebilme

2. ‹lkyard›m›n tan›m›n› söyleyebilme
3. Acil tedavinin tan›m›n› söyleyebilme
4. ‹lkyard›m ve acil tedavi aras›ndaki farklar›

sayabilme
5. ‹lkyard›m›n öncelikli amaçlar›n› söyleyebilme
6. ‹lkyard›m›n temel uygulamalar›n› aç›klayabilme
7. Güvenli bir çevre oluflturabilme
8. ‹lkyard›mda haber verece¤i telefon numaras›n›

söyleyebilme
9. Bildirmede verilecek bilgileri söyleyebilme
10. Kurtarma ile ilgili yap›lacaklar› söyleyebilme
11. KBK ö¤renim rehberini kullanabilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

• Papatya
• KBK ö¤renim rehberi
• Reflektör
• Renkli kartlar
• Ka¤›t tahtas›

‹fiLEN‹fi

• Is›nma Oyunu: Kulaktan kula¤a oyunu afla¤›da verilen mesajla oynan›r ve konu ile ilgisi
sa¤lan›r. “‹lkyard›m gerektiren bir olayda hemen 112 Acil Yard›m Servisini ara”

• Ö¤retmen, ö¤rencileri 5 gruba ay›r›r. Her bir gruba en az A4 büyüklü¤ünde kesilmifl
sar› papatya yapraklar› da¤›t›r. Gruplardan ilkyard›m›n tan›m›n› yapmalar›n› ister.
Tahtaya ya da kâ¤›t tahtas› üzerine ilkyard›m›n tan›m›n›n yaz›l› oldu¤u ve papatyan›n
ortas›n› temsil eden yuvarlak büyükçe bir kâ¤›t as›l›r (tan›m›n üzeri kapal›d›r).
Gruplardan yazd›klar› tan›m› okumalar›n› ister ve okunanlar› papatyan›n ortas›n›n
etraf›na koyarak papatyay› oluflturur. Ö¤rencilerin yapt›¤› tan›mlarla ilgi kurarak
papatyan›n ortas›ndaki tan›m› okur ve ö¤rencilere tekrarlat›r.

• Ö¤rencilere ilkyard›m gerektiren bir durumla karfl›lafl›p karfl›laflmad›klar› sorulup
deneyimleri paylafl›l›r.

• Ö¤retmen, ö¤rencilerden acil tedavinin tan›m›n› yapmalar›n› ister. Önemli olan
noktalar› vurgulayarak ve saydamdan göstererek acil tedavinin do¤ru tan›m›n› yapar.
‹lkyard›mla aras›ndaki fark› söyler.

• ‹lkyard›m›n öncelikli amaçlar› ö¤retmen taraf›ndan saydamdan gösterilerek ya da
kâ¤›t tahtas›na yaz›larak aç›klan›r. Ö¤rencilere tekrarlat›l›r.

YÖNTEMLER

• Soru-cevap
• Anlat›m
• Koçluk
• Grup çal›flmas›
• Role play
• Oyun

BÖLÜM 2: ‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARINDA GÜVENL‹ DAVRANIfi
VE ‹LKYARDIM (K-B-K)

SÜRE : 40’

‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARI
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• KBK (Koruma-Bildirme-Kurtarma) ile ilgili arka sayfada verilen bulmaca ö¤rencilere
da¤›t›l›r ve doldurmalar› için 5-10 dakika süre verilir. Bitiren ö¤rencilerin kâ¤›tlar›
kontrol edilir, bulmacan›n cevaplar› okutulur. Koruma–Bildirme–Kurtarma sözcükleri
vurgulan›r. K›saca KBK oldu¤u söylenir. Anlaml› sözcükleri bulan ö¤renciler alk›fllan›r.

• Koruman›n (güvenl i  bir  çevre oluflturman›n)  öneminden bahsedi l i r .

• Ö¤rencilerin ilkyard›mda haber verece¤i numaray› bulmalar› için tahtaya üç
rakaml› çeflitli numaralar yaz›l›r. 112 Acil Yard›m Servisi vurgulan›r. 112 Acil Yard›m Servisi
arand›¤›nda hangi bilgilerin verilmesi gerekti¤i üzerinde durulur.

• 112 Acil Yard›m Servisinin gereksiz yere aranmamas› mesaj› verilir.

• Kurtarmada ilkyard›mc›n›n hasta veya yaral›ya müdahale ederken yapmas› gerekenler
ve psikolojik ilkyard›m›n önemi aç›klan›r.

• Ö¤rencilere bir örnek olay canland›r›laca¤› söylenir. Bir grup ö¤renciye roller verilir.
Canland›rmadan önce bütün ö¤rencilere ilkyard›m temel uygulamalar› ö¤renim
rehberi da¤›t›l›r. Bir ö¤rencinin okumas› sa¤lan›r. Ö¤rencilerden okunanlar›
düflünerek canland›rmay› izlemeleri istenir. Ö¤renciler rollerini oynayarak olay›
canland›r›rlar. Oyun bitiminde ö¤renciler rollerinden ç›kar›l›r ve s›n›fla tart›fl›l›r.

• Ö¤renciler 5-6 gruba ayr›l›r. Her gruba 3-4 güvenli davran›fl yaz›l› olarak verilir.
Aralar›nda bu davran›fllar›n önemini tart›flmalar› istenir. 10-15 dakika çal›flma süresi
veril ir .  Süre sonunda gruplar bir sözcü seçerek düflüncelerini sunarlar.

Ö⁄RETMENE NOTLAR

1,2,3. S›n›flarda

• Kazalardan korunma ile ilgili güvenli davran›fl listeleri daha büyük harflerle  basit
olarak verilmelidir.

• KBK ile ilgili bulmaca yerine daha basit bir oyun oynat›labilir.

• Ö¤retmen ö¤rencilere afla¤›daki örnekte verildi¤i gibi bir ilkyard›m uygulamas› söyler,
KBK’dan hangisine girdi¤ini sorar.

Örnek
• Ö¤retmen “önce kendimin ve çevrenin güvenli¤ini sa¤lar›m” der; ö¤renciler KORUMA

diye ba¤›r›r.
• Ö¤retmen “112 Acil Yard›m Servisini arar haber veririm” der; ö¤renciler B‹LD‹RME diye

ba¤›r›r.
• Ö¤retmen “ilkyard›m uygular›m” der; ö¤renciler KURTARMA diye ba¤›r›r.

Yanl›fllar düzeltilir do¤rular tekrarlan›r.

• Rol oynama (canland›rma) hikâye fleklinde okunarak sorularla ifllenebilir.

‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARI
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ROL OYNAMA

Senaryo
Turbo evde dönem ödevini yapmaktad›r. Ancak evlerinin yan›nda inflaatta

gürültülü çal›flma nedeniyle çal›flamayaca¤›n› anlar ve can› s›kk›n bir flekilde hava almak için
d›flar› ç›kar. ‹nflaat›n önünden geçerken güvenlik önlemi almayan bir iflçinin çal›flt›¤›n› görür.
Mahalleden tan›d›¤› Tolga ve Tülin kask, dirseklik ve dizlik takmam›fl bir halde
inflaat›n önünden bisikletle geçmektedir. Yoluna devam ederken birden büyük bir gürültü ve
arkas›ndan ç›¤l›klar› duyar.

Hemen geri dönüp bakt›¤›nda; bir iflçinin aya¤›na tahta düfltü¤ünü, dizinde kanama
oldu¤unu görür. ‹flçi can› yand›¤› için ba¤›rmaktad›r. Aaaah aaaaah...

Tülin oturur vaziyette a¤lamakta ve aya¤›n› tutmakta,  Tolga ise yerde yüz üstü
sessiz yatmaktad›r.

Turbo koflarak olay yerine gelir ve flunlar› yapar;
• Hemen etraf›na bakar, “çevre güvenli mi”diye kontrol eder.
• “‹lkyard›m biliyorum, sakin olun” der.
• Tolga’n›n bilincine bakar (iyi misin diye dokunarak sorar), cevap alamay›nca a¤›z içi
kontrolü yapt›ktan sonra, bafl çene pozisyonu vererek solunumunu dinler, solunumu
vard›r. Nabz›n› flah damar›ndan üç parma¤› ile kontrol eder, nabz› da vard›r. Solunumu ve
nabz› vard›r ancak bilinci yoktur, hemen sabit yan yat›fl (koma) pozisyonu verir.
• ‹flçiye temiz bir bez verip hemen kanaman›n üzerine koymas›n› söyler.
• Tülin’i fazla k›m›ldatmadan hemen yatar pozisyona getirip aya¤›n› tespit eder.
112 Acil Yard›m Servisini köfledeki telefon kulübesinden arar. 112 Acil Sa¤l›k Ekibi
gelene kadar yanlar›nda bekler.

Roller
Turbo
Yaral› iflçi
Yaral› Tülin ve sessiz yatan Tolga

• S›n›f›n›zda ö¤retmeniniz ve arkadafllar›n›zla bu oyunu canland›r›n.
• Arkadafllar›n›zla tart›fl›n.

 • Turbo koruma ile ilgili neler yapt› ?
• Turbo bildirme ile ilgili neler yapt› ?
• Turbo kurtarma ile ilgili neler yapt› ?
• Baflka neler yapabilirdi ?
• Tülin ve Tolga hangi güvenli davran›fllar› göstermeliydi ?

‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARI

BULMACA

Soldan Sa¤a
1. ‹lkyard›mda

çevre güvenli¤inin sa¤lanmas›
2. Köpek – Takunya
5. ‹lkyard›mda yard›m ça¤›rma
6. Boflluk – Bir soru
8. ‹lkyard›m müdahalesi

Yukar›dan Afla¤›ya
1. Pas, Pislik – Baban›n ilk hecesi
2. Küçük bitki – Bir say›
3. Bir nota
4. Ekmek yap›lan madde – Bir hayvan
5. Parlak olmayan – Ay›n›n evi
6. K›rm›z› – Bir nota
8. Anne – Bir k›z ismi

1 2 3 4 5 6 7 8
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. ‹lkyard›m temel uygulamalar› ile ilgili ö¤rencilere kazand›r›lacak güvenli davran›fllar
nelerdir?
• Emniyet kemeri takar›m.
• Araban›n arka koltu¤una otururum.
• Araban›n cam›ndan sarkmam.
• Camlardan d›flar› bir fley atmam.
• Bisiklete binerken kask takar›m.
• Yaya geçidini kullan›r›m.
• Park edilmifl arabalar›n etraf›nda oynamam.
• Pencerelerden sarkmam.
• T›rabzanlardan kaymam.
• Kap›lar› dikkatli ve yavafl kapat›r›m.
• Karfl›dan karfl›ya geçerken önce sola, sonra sa¤a, sonra tekrar sola bakar›m.
• Kaza an›nda sakin olurum.
• Önce kendi güvenli¤imi sa¤lar›m.
• ‹kinci bir kaza olmamas› için önlem al›r›m.
• Olay yerinde sigara içilmesini önlerim.
• Çevredeki merakl› kiflileri uzaklaflt›r›r›m.
• Gaz kaça¤› varsa vanay› kapat›r›m.
• Ortam› havaland›r›r›m.
• Elektrik dü¤meleri ile oynamam.
• Yol kenar›nda oyun oynamam.
• Yola kaçan topun arkas›ndan koflmam.
• Merdivenlerden koflarak inmem.
• S›k s›k düflüyor ve tökezliyorsam anneme babama gözlerimi muayene ettirmelerini

söylerim.
2. ‹lkyard›m nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaflam› tehlikeye düflüren bir durumda sa¤l›k görevlilerinin t›bbî
yard›m› sa¤lan›ncaya kadar hayat›n kurtar›lmas› ya da durumun daha kötüye gitmesini
önleyebilmek amac›yla olay yerinde, t›bbî araç gereç aranmaks›z›n mevcut araç ve
gereçlerle yap›lan ilâçs›z uygulamalard›r.

3. Acil tedavi nedir?
Hasta ve yaral›lara ambulans ya da acil tedavi ünitelerinde doktor ve sa¤l›k personeli

taraf›ndan yap›lan müdahalelerdir.
4. ‹lkyard›m ve acil tedavi aras›ndaki farklar nelerdir?

‹lkyard›m;
• T›bbî yard›m sa¤lan›ncaya kadar, olay yerinde, mevcut araç ve gereçlerle yap›lan
ilâçs›z uygulamalard›r.
Acil Tedavi;
• Hasta veya yaral›ya ambulans ya da sa¤l›k kuruluflunda sa¤l›k personelince ilâç ve
t›bbî malzemelerle yap›lan uygulamad›r.

‹LKYARDIM B‹LMEK HAYAT KURTARIR !

5. ‹lkyard›m›n öncelikli amaçlar› nelerdir?
• Hasta veya yaral›n›n yaflamsal fonksiyonlar›n› sürdürmek,
• Durumunun kötüleflmesini önlemek,
• ‹yileflmesini kolaylaflt›rmakt›r.

6. ‹lkyard›m temel uygulamalar› nelerdir?
• Koruma (K)
• Bildirme (B)
• Kurtarma (K)

‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARI
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7. Güvenli bir çevre oluflturma neden önemlidir?
Olay yerinde olabilecek ikinci bir tehlikeyi önlemek için gereklidir. Bu önlemler;
• Trafik kazas›nda, kazan›n oldu¤u yerin önüne ve arkas›na reflektör yerlefltirme,
• fiofben zehirlenmesinde gaz vanas›n› kapatma, oday› havaland›rma, k›v›lc›m

ç›kartacak çakmak, elektrik dü¤mesi gibi aletleri kullanmama,
• Elektrik çarpmas›nda flalteri kapatma, vb.dir.

8. ‹lkyard›mda haber verilecek telefon numaras› hangisidir ve hangi bilgiler verilmelidir?
Türkiye’de 112 Acil Yard›m Servisi aran›r. Olay› bildiren kifli afla¤›daki bilgileri mutlaka
vermelidir:

• Kesin yer – adres
• Kim, hangi numaradan ar›yor
• Olay›n ne oldu¤u (kaza, yang›n, zehirlenme)
• Hasta veya yaral›lar›n say›s› (Gelecek ambulans say›s› için)
• Hasta veya yaral›ya neler yap›ld›¤›

9. ‹lkyard›m gerektiren bir durumda kurtarma nas›l olmal›d›r?
Hasta veya yaral›lara olay yerinde, h›zla ama sakin bir flekilde müdahale edilmelidir.
‹lkyard›mc› kurtarma ile ilgili flunlar› yapmal›d›r.
• Hasta veya yaral›lar›n ABC’sini de¤erlendirmek,
• Hasta veya yaral›n›n korku ve endiflelerini gidermek,
• Çevredekileri organize etmek,
• Gerekli ilkyard›m müdahalelerini çevredeki imkanlar ile uygulamak,
• Hareket ettirmemek,
• 112 Acil Yard›m Servisine haber vermek.

HASTA VEYA YARALININ HAYAT‹ TEHL‹KES‹ YOKSA ASLA YER‹NDEN KIMILDATMAYIN.

‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARI
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‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARI

‹LKYARDIM
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DIR.
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DIR.
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DIR.
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DIR.

‹LKYARDIM
...........

DIR.

‹LKYARDIM

T›bbî yard›m
sa¤lan›ncaya

kadar, olay yerinde,
mevcut araç ve gereçlerle

yap›lan ilâçs›z
uygulamalard›r.
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‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARI

1. Sakin olma ve telafla kap›lmama

‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARI BECER‹S‹ Ö⁄REN‹M REHBER‹

U Y G U L A M A

1 2 3 4 5

2. Kendisinin ve hasta veya yaral›n›n
güvenli¤ini sa¤lama (reflektör koyma,
havagaz›n› kapatma, ...)

3. Merakl›lar› uzaklaflt›rma

4. 112 Acil Yard›m Servisine  haber verme,
gerekli bilgileri iletme

5. Olay ortam›nda sigara içilmesini önleme

6. Hasta veya yaral› ile sakin, yumuflak flekilde
konuflma

7. Hasta veya yaral›y› yat›flt›rma, flikayetini
sorma

8. Do¤ru ilkyard›m uygulama

9. Yard›m ekibi gelene kadar olay yerini terk
etmeme

10. Yard›m ekibine olay ve hasta veya
yaral› hakk›nda bilgileri verme

DAVRANIfi BASAMAKLARI

18

1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar



BÖLÜM 3
‹LKYARDIMCININ ÖZELL‹KLER‹
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AMAÇ

Bu dersin sonunda ö¤renciler;

• ‹lkyard›mc›n›n özelliklerini
aç›klayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. Kendi can güvenli¤ini sa¤lamay›
söyleyebilme

2. Sakin ve güvenli olabilmeyi söyleyebilme
3. Pratik hareket edebilmeye örnek

verebilme
4. Eldeki olanaklardan nas›l

yararlanabilece¤ini söyleyebilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

• Yaz›l› hikâye

YÖNTEMLER

• Hikâye
• Soru-cevap
• Anlat›m

‹fiLEN‹fi

• Is›nma oyunu: ‹lkyard›mc›n›n özelliklerinden “Sakinim, kendime güvenirim, prati¤im,
çabuk karar veririm, can güvenli¤ime önem veririm, vb” ifadeler tahtaya yaz›l›r ve
ö¤rencilere bu özelliklerden hangisine sahip olduklar› sorulur. ‹fadelerin alt›na ya da
yan›na gelen cevaplara göre kifli bafl›na “+” iflareti konur, daha sonra bu özelliklerden
bahsederek konuya dikkat çekilir.

• Ö¤rencilerden birine bu konunun sonundaki hikâye okutulur. Bitiminde, hikâye
okuyan ö¤rencinin konu ile ilgili duygu ve düflünceleri al›n›r.

• Daha sonra bütün ö¤rencilere hikâye ile ilgili ne düflündükleri sorularak hikâye
sonundaki tart›flma sorular›na geçilir. Tart›flma sonunda ilkyard›mc›n›n özellikleri
tahtadan tekrarlan›r.

BÖLÜM 3: ‹LKYARDIMCININ ÖZELL‹KLER‹

SÜRE : 40’

‹LKYARDIMCININ ÖZELL‹KLER‹
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H‹KÂYE

Turbo, Tülin ve Tolga aileleriyle birlikte yaz tatilinde kampa gitmifllerdi. Akflamüstü
arkadafllar›yla oyun alan›nda toplanm›fl, aralar›nda sohbet edip birbirlerine f›kra
anlat›yorlard›. Tülin sandviç yiyordu. O s›rada bir arkadafllar› çok komik bir f›kra
anlatt› ve hepsi gülmeye bafllad›lar. Birden Tülin ç›rp›narak ellerini bo¤az›na götürdü,
yüzü korkunçtu. Hepsi bir anda ne olduklar›n› flafl›rm›fllard› ve çok korkmufllard›. Telaflla
sa¤a sola koflup ba¤r›fl›yorlard›.

Turbo onlara “sakin olun, ben ne yapaca¤›m› biliyorum, ben ilkyard›m biliyorum”
dedi. Tolga’ya hemen Tülin’in anne ve babas›n› ça¤›rmas›n› söyledi ve kararl›l›kla
Tülin’in arkas›na geçerek do¤ru ilkyard›m müdahalesini yapt›. Tülin’in bo¤az›na kaçan
sandviç parças› d›flar› ç›kt› ve Tülin rahatlad›. Annesi geldi¤inde Tülin yeniden
gülmeye bafllam›flt›. Annesi Turbo’ya ve arkadafllar›na teflekkür etti. Tülin bir daha asla
a¤z›nda bir fley varken gülmeyece¤ine dair söz verdi.

Tart›flma Sorular›

1. Turbo hangi davran›fl lar› i le i lkyard›m uygulamas›nda bulunmufltur?
2. ‹lkyard›mc›da baflka hangi özellikler olmal›d›r?

‹LKYARDIMCININ ÖZELL‹KLER‹
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‹LKYARDIMCININ ÖZELL‹KLER‹
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. ‹lkyard›mc›da bulunmas› gereken özellikler nelerdir?
• ‹nsan vücudu ile ilgili bilgilere sahip olmal›.
• Önce kendi can güvenli¤ini korumal›.
• Sakin olmal›.
• Kendine güvenli olmal›.
• Pratik olmal›.
• Eldeki olanaklar› de¤erlendirebilmeli.
• Olay› an›nda ve do¤ru olarak haber vermeli (112 Acil Yard›m Servisi).
• Çevredeki kiflileri organize edebilmeli ve kiflilerden yararlanabilmeli.
• ‹yi iletiflim kurabilmeli.



BÖLÜM 4
‹NSAN VÜCUDU
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‹NSAN VÜCUDU

AMAÇ
Bu dersin sonunda ö¤renciler;

• ‹nsan vücudunun temel yap› ve
ifllevini aç›klayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. ‹lkyard›mda insan vücudunu tan›man›n
önemini söyleyebilme

2. ‹nsan vücudunu oluflturan temel yap›lar›
söyleyebilme

3. ‹nsan vücudundaki sistemleri ve ifllevlerini
söyleyebilme

4. ‹nsan vücudu ile ilgili yaflam bulgular›n›
söyleyebilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

• Tepegöz
• Kâ¤›t tahtas›
• ‹nsan vücudunun organlar› ve sistemlerini gösteren ders materyalleri

(maket, afifl, resim, poster, vb.)
• Nab›z alma noktalar›n› gösteren resimler
• Termometre

YÖNTEMLER

• Grup çal›flmas›
• Soru cevap
• Oyun
• Tart›flma
• Uygulamal› ö¤retim

‹fiLEN‹fi

• Is›nma oyunu: Ö¤renciler 6 gruba ayr›l›r ve ne yap›laca¤› anlat›l›r. Bu k›sm›n sonunda
bir örne¤i verilen; parçalara ayr›lm›fl bebek, büyük bir kartona ya da kâ¤›da çizilerek
bacak, kol, beden ve kafa olarak kesilir. Her gruba kesilen vücudun bir parças› verilir.
Her gruptan bir ö¤rencinin gözleri ba¤lan›r. Kafay› alan gruptan bafllanarak, bu
ö¤rencilerin ellerindeki parçalar› s›ras›yla kâ¤›t tahtas›na yada tahtaya yap›flt›rmas›
istenir. Gruplar, arkadafllar›n› do¤ru yeri bulmas› için sözel olarak yönlendirir oyunun
sonunda oluflan insan vücudunda konu ile iliflki kurulur varsa hatalar düzeltilir.

• ‹nsan vücudunun yap› ve ifllevleri ile ilgili ders materyalleri tepegöz vb. kullan›larak
anlat›l›r.

• Ö¤rencilere derin nefes al›p verme egzersizi yapt›r›l›r. Daha sonra “bir kiflinin soluk
almas› nas›l anlafl›l›r” sorusu sorulur. Gelen cevaplarla tart›flma yönlendirilir. Solunumu
aç›klamak için ö¤rencilerden birbirlerinin nefes al›p vermesini kulaklar› ile dinlemeleri
istenir. Soluk al›p verme aç›klan›r. Daha sonra ö¤rencilerden 1 dakika kendi soluk
say›lar›n› saymalar› istenir. Bunun için önce ö¤retmen bir defa nefes alma ve vermenin bir
solunum olarak say›laca¤›n› belirtir. Normal de¤erler aç›klanarak vurgulan›r.

BÖLÜM 4: ‹NSAN VÜCUDU

SÜRE : 40’
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• Ö¤rencilere “kalp seslerinin d›flardan nas›l hissedilece¤i” sorulur. Sorularla tart›flma
yönlendirilir. Ö¤retmen tepegözde nab›z al›nacak noktalar› gösterir. Ö¤renciler iki kiflilik
gruplara ayr›larak birbirlerinin nab›zlar›n› sayarlar. Normal de¤erler vurgulan›r.

• Ö¤rencilere vücut ›s›s›n›n nas›l belirlendi¤i sorulur. Birkaç ö¤rencinin vücut ›s›s› ölçülür.
Normal de¤erler vurgulan›r.

• S›n›f 5 gruba ayr›l›r. Tahta 5’e bölünerek her bir bölüme dolafl›m, solunum,
iskelet, sinir ve boflalt›m sistemi bafll›k olarak yaz›l›r. Her bir gruba bir sistem verilir ve
gruptan kendi aralar›nda kararlaflt›rarak verilen sisteme ait organlar› s›ralamalar› istenir.
Her grup kendi s ›ralamas›n›  yapt›ktan sonra varsa hatalar düzelt i l i r ,
eksikler tamamlanarak konu özetlenir.

Ö⁄RETMENE NOTLAR

1, 2, 3. s›n›flarda
• ‹nsan vücudunu oluflturan temel yap›lar (2. hedef) ifllenmeyebilir.
• Sistemler sadece tan›t›larak ana ifllevleri ö¤retilir.
• Birinci s›n›flar yazam›yorsa sistemlerin ifllevlerini sözel olarak belirtirler.

‹NSAN VÜCUDU
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. ‹lkyard›mda insan vücudunu tan›man›n önemi nedir?
‹lkyard›m sa¤l›kla ilgili baz› uygulamalar› içerir, bu uygulamalar›n yap›labilmesi için
insan vücudunun tan›nmas› gerekir.

2. ‹nsan vücudunu oluflturan temel yap›lar nelerdir?
Hücre: ‹nsan vücudunun en küçük temel yap›s›d›r.
Doku: Hücreler bir araya gelip dokular› oluflturur (kas dokusu, sinir dokusu vb).
Organ: Çeflitli dokular bir araya gelerek organlar› oluflturur (kalp, akci¤er vb.).
Sistem: Kendine özgü görevleri olan organlar›n oluflturdu¤u vücut yap›lar›d›r (solunum
sistemi, dolafl›m sistemi vb.).

3. ‹nsan vücudundaki sistemler ve ifllevleri nelerdir?
• Hareket sistemi: Kemik eklem ve kaslardan oluflur. Hareket ve destek görevi vard›r.
• Dolafl›m sistemi: Kalp, damar ve kandan oluflur. Dokulara oksijen, besin vb.
elemanlar› tafl›r ve dokularda oluflan at›klar› (zararl› maddeleri) toplar.
• Solunum sistemi: Akci¤er, soluk borusu, burun, a¤›z, vb.den oluflur. Dokular›n
oksijenlenmesini sa¤lar.
• Sinir sistemi: Beyin, beyincik, omurilik so¤an›ndan oluflur. Anlama, alg›lama, dengeyi
sa¤lama görevi vard›r. Ayr›ca kalbin çal›flmas› ve solunumda da görevi vard›r.
• Boflalt›m sistemi: Böbrek, idrar borular›, idrar kesesinden oluflur. Vücuda zararl› olan

maddelerin at›lmas›n› sa¤lar.

4. ‹nsan vücudu ile ilgili yaflam bulgular› nelerdir?
• Bilinç durumu: Sa¤l›kl› bir kifli kendisine yöneltilen tüm uyar›lara cevap verir.
Dokunarak veya sesl i  uyar› lara cevap vermiyorsa bi l inç kayb› vard›r .
• Solunum: Normalde yetiflkinlerde 1 dakikadaki solunum say›s› 12-20, çocuk ve
bebeklerde ise 20-25 aras›ndad›r.
• Dolafl›m: Normalde yetiflkinlerde 1 dakikadaki nab›z say›s› 60-100, çocuklarda ve
bebeklerde 100-120 aras›ndad›r. Nab›z: Kalp at›mlar›n›n damar duvar›na yapt›¤› bas›nc›n
elle hissedilmesidir.

Nab›z al›nabilen bölgeler flunlard›r:
• fiah damar› (adem elmas› denilen boyundaki g›rtlak ç›k›nt›s›n›n her 2 yan›nda)
• Bilek damar› (bile¤in iç yüzü bafl parma¤›n üst hizas›)
• Kol damar› (üst kolun iç yüzü, dirse¤in üstü)

‹NSAN VÜCUDU

27





BÖLÜM 5
HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

VE GÜVENL‹ DAVRANIfi
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HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RME

AMAÇ
Bu dersin sonunda ö¤renciler;

• Hasta veya yaral› de¤erlendirme
ile ilgili güvenli davran›fllar›
aç›klayabilecek,

• Olay yerinde hasta veya yaral›n›n
ilk ve ikinci de¤erlendirmesini
yapabileceklerdir.

HEDEFLER
1. Hasta veya yaral›ya yaklafl›m ve

de¤erlendirmede güvenli davran›fllar›
söyleyebilme

2. Hasta veya yaral›lar›n birinci
de¤erlendirmesinin amac›n› söyleyebilme

3. Birinci de¤erlendirme ad›mlar›n› s›ras›yla
sayabilme

4. Hasta veya yaral›n›n ikinci de¤erlendirmesinin
amac›n› söyleyebilme

5. ‹kinci de¤erlendirme ad›mlar›n› s›ras›yla sayabilme
6. Birinci de¤erlendirmeyi manken ya da

arkadafl› üzerinde gösterebilme
üzerinde gösterebilme

8. Hasta veya yaral› de¤erlendirme ö¤renim
rehberlerini kullanabilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL
• Ö¤renim rehberleri
• Renkli kâ¤›tlar
• Battaniye, örtü veya yayg›
• Güvenli davran›fl listesi

YÖNTEMLER
• Soru-cevap
• Anlat›m
• Uygulamal› ö¤retim
• Rehberlik (koçluk)
• Grup çal›flmas›
• Örnek olay

‹fiLEN‹fi
• Is›nma oyunu: Ö¤renciler ikili gruplar oluflturur. Ö¤retmen önce birbirlerine dikkatle
bakmalar›n› söyler, daha sonra birbirlerine arkalar›n› dönerler. Ö¤renciler kendi
üzerlerinde 2 de¤ifliklik yaparlar. Yüz yüze döndüklerinde bu de¤ifliklikleri bulmalar›
istenir. Oyunun bitiminde bir olayla karfl›laflt›¤›m›zda ayr›nt›lara dalmadan önemli
olan durumlar› bulmam›z için dikkatli olmam›z gerekti¤i söylenir. Hasta veya yaral›
de¤erlendirmenin önemi vurgulanarak konu ile ba¤lant› sa¤lan›r.

• Hasta veya yaral› de¤erlendirmede güvenli davran›fllar ö¤retmen taraf›ndan aç›klan›r.
Daha önceki konular ifllenirken hangi güvenli davran›fllar› gördükleri sorularak örnek
vermeleri istenir. Eksik kalanlar hat›rlat›l›r.

• ‹lkyard›mda, hasta veya yaral› de¤erlendirmesi niçin önemlidir diye ö¤rencilere
sorulur. Do¤rular tahtaya yaz›l›r. Varsa eksikler tamamlan›r.

• Hasta veya yaral› de¤erlendirmesi ile ilgili bir örnek olay okunur. Ö¤rencilerden
güvenli davran›fl örneklerini bulmalar› istenir. Sonuç tekrarlan›r.

• Hasta veya yaral›lar›n ilk de¤erlendirme aflamalar› s›ra ile saydamdan okutularak
gerekli aç›klamalar ö¤retmen taraf›ndan yap›l›r. Konu ile ilgili çizilmifl saydam gösterilir.

BÖLÜM 5: HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RMEDE GÜVENL‹ DAVRANIfi VE
‹LKYARDIM

SÜRE : 80’
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• Hasta veya Yaral› Birinci De¤erlendirme Becerisi Ö¤renim Rehberi, ço¤alt›larak ö¤ren-
cilere da¤›t›l›r. S›n›fta yüksek sesle bir ö¤renciye okutturulur. Bir ö¤renci üzerinde rehber-
deki basamaklara uygun biçimde birinci de¤erlendirme gösterilir. Di¤er ö¤renciler
ö¤renim rehberinden takip ederler.

‹kinci Ders
• Is›nma oyunu; (‹kinci De¤erlendirme) ö¤renciler 5 gruba ayr›l›r ve bir koro
oluflturulaca¤› söylenir. Her gruba ayr› bir ritmik ses verilir. Ö¤retmenin komutuyla
önce her grup birer kez s›rayla kendi  sesini ç›kar›r. Ard›ndan ö¤retmen; 1. gruptan
bafllayarak 10 saniye arayla  bütün gruplar›n s›rayla eklendi¤i ve her bir grubun kendi
sesini ç›kard›¤› koroyu oluflturur. Koro birkaç dakika sürer. Bir uyum içinde yap›lan
çal›flmalar›n sonuçlar›n›n önemli oldu¤unu ve hasta veya yaral› de¤erlendirmede de uyum
içinde olman›n ne kadar önemli oldu¤unu vurgulayarak dersle ba¤lant›s› sa¤lan›r.

• Hasta veya yaral›lar›n ikinci de¤erlendirme ile ilgili ad›mlar› s›ra ile okutularak gerekli
aç›klamalar ö¤retmen taraf›ndan yap›l›r.

• 2. De¤erlendirme Becerisi Ö¤renim Rehberi, s›n›fta yüksek sesle bir ö¤renciye okut-
turulur. ‹kinci de¤erlendirme, bir ö¤renci üzerinde rehberdeki basamaklara uygun
gösterilir. Di¤er ö¤renciler ö¤renim rehberinden takip ederler.

• Ö¤renciler 4 gruba ayr›l›rlar. Birbirlerinin üzerinde ikinci de¤erlendirmenin
uygulamas›n› yaparken di¤er ö¤renciler rehberlerinden takip ederler. Her ö¤renci en
az bir kere ikinci de¤erlendirmeyi uygular. Ö¤retmen gruplara rehberlik yapar.

• Koma nedenleri saydamdan gösterilir. Sabit yan yat›fl (koma)  pozisyonu ö¤renim
rehberi bir ö¤renciye okutulur. Bir ö¤renci üzerinde rehberdeki basamaklara uygun
sabit yan yat›fl pozisyonu gösterilir.

• Ö¤renciler 4 gruba ayr›l›rlar. Sabit yan yat›fl pozisyonu uygulamas›n› yaparken di¤er
ö¤renciler rehberlerinden takip ederler. Her ö¤renci en az bir kere sabit yan yat›fl
pozisyonunu uygular. Ö¤retmen gruplara rehberlik yapar.

• Birinci de¤erlendirme ile ilgili örnek olay okunur ve yap›lmas› gereken güvenli
davran›fllarla ilgili sorular cevaplan›r.

• Birinci ve ikinci de¤erlendirme basamaklar› renkli kâ¤›tlara yaz›l›r. Kar›fl›k olarak
ö¤rencilere da¤›t›l›r. Kâ¤›t tahtas›ndaki kâ¤›t kalemle dikey olarak 2’ye bölünür ve
birinci ve ikinci de¤erlendirme diye bafll›k yaz›l›r. Ö¤renciler ellerindeki kâ¤›tlardaki
basamaklar› uygun bafll›¤›n alt›na  yap›flt›r›rlar. Ö¤retmen birinci ve ikinci
de¤erlendirme basamaklar›n› kâ¤›t tahtas›ndan  okuyarak konunun pekiflmesini sa¤lar.

HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RME

Ö⁄RETMENE NOTLAR

1, 2, 3. s›n›flara;
• Hasta veya yaral›  de¤erlendirme ile i lgil i  güvenli davran›fl lar veril ir.
• Hasta veya yaral› de¤erlendirmenin önemi vurgulan›r.
• Bilinci olmayan kiflide 112 Acil Yard›m Servisi telefonunu araman›n üzerinde durulur.

4, 5. s›n›flarda;
• Sadece birinci de¤erlendirme uygulat›l›r.
• ‹kinci de¤erlendirme  sadece gösterilir.

6, 7, 8. s›n›flarda;
• Birinci ve ikinci de¤erlendirme rehberi okutulur ve uygulat›l›r.
• ‹kinci de¤erlendirme ö¤renim rehberi ve ö¤renci kitab›ndaki resimli basamaklar aras›n-
daki basamak fark›n›n resimli basamaklar›n ayr›nt›l› gösterilmesinden ileri geldi¤i
hat›rdan ç›kar›lmamal›d›r (Temelde farkl› de¤illerdir.).
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ÖRNEK OLAY ÇALIfiMALARI

Turbo, Tülin ve Tolga birlikte bisiklete biniyorlard›. Bir gün önce karnelerini alm›fllard›
ve okul tatil olmufltu. Üçü de s›n›flar›n› geçmifllerdi ve çok mutluydular. Art›k ders
çal›flmak yoktu. fiimdi keyifle bisikletlerine biniyorlard›. Turbo ve Tülin kasklar›n› dizlik
ve dirsekliklerini takm›fllard›. Babalar› bisikletlerini kontrol etmiflti. Tolga ise bunlar›n
hiçbirini yapmam›flt›. Üstelik Turbo ile Tülin bisikletlerini yavafl ve dikkatlice yolun
kendilerine ayr›lan k›sm›nda sürerken Tolga yolun ortas›na do¤ru gidiyor ve h›zl›
sürüyordu. Tam bir köfleyi dönüyorlard› ki Tolga h›z›n› alamayarak duvara çarpt› ve
bisikletle birlikte yere yuvarland›.Hiç sesi ç›km›yordu. Turbo ile Tülin hemen yan›na
geldiler çok korkmufllard›.

Turbo kendini hemen toplad› sa¤a sola bakt›. Yolun ortas›nda de¤illerdi. ‹kinci bir kaza
tehlikesi olmad›¤›n› görünce Tolga’ya “iyi misin?” diye sorarak omuzlar›na dokundu.
Sorusuna cevap alamay›nca Tülin’e hemen birisini bulup 112 Acil Yard›m Servisini aramas›n›
söyledi. Tolga upuzun yat›yordu. Turbo, Tolga’n›n a¤›z içini kontrol ettikten sonra bafl
çene pozisyonu vererek solunumunu dinledi. Soluk al›yordu. fiah damar›ndan nabz›na
bakt›, at›yordu. Hemen Tolga’ya sabit yan yat›fl (koma) pozisyonu verdi. Tülin de
112 Acil Yard›m Servisine haber vermiflti. 112 Acil Sa¤l›k Ekibi gelerek Tolga’y› hastaneye
götürdü.

• Burada güvenli davran›fllar hangileriydi?
• Tolga’n›n yapt›¤› hatal› davran›fllar nelerdi?
• Turbo ilkyard›m olarak neler yapt›? Do¤ru muydu?
• Tülin’in davran›fllar› nas›ld›?
• Siz Turbo olsayd›n›z ne yapard›n›z?

HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RME
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. Hasta veya yaral›ya yaklafl›m ile ilgili güvenli davran›fllar nelerdir?
Güvenli davran›fl listesi :
• Kendi güvenli¤im ve hasta veya yaral›n›n  güvenli¤inden emin olmak,
• Olay yerini de¤erlendirmek,
• Kendimi tan›tmak ve ilkyard›mc›  oldu¤umu söylemek,
• Hasta veya yaral›n›n kanamas› varsa eldiven giymek, yoksa kal›n bir bez ya da naylon

poflet kullanmak,
• Hasta veya yaral›ya yak›n mesafeden çal›flmak,
• Çevrede benim ve hasta veya yaral›n›n zarar görmesine neden olacak bir tehlike varsa

bu tehlikeden uzak durmak,
• Hemen ilgili acil yard›m ekibini ça¤›rmak,
• Hasta veya yaral›ya batm›fl bir cisim varsa yerinden ç›karmamak,
• Hasta veya yaral›y›  hareket ettirmemektir.

2. Hasta veya yaral›lar›n de¤erlendirilmesinin amac› nedir?
• Hasta veya yaral›n›n ne durumda oldu¤unu ve yaras›n›n ciddiyetini belirlemek,
• ‹lkyard›mda önce hangi hasta veya yaral›ya yard›m edilece¤ini belirlemek,
• Yap›lacak ilkyard›m yöntemini belirlemek,
• ‹lkyard›m› do¤ru uygulamakt›r.

3. Hasta veya yaral›lar›n ilk de¤erlendirme aflamalar› nelerdir?
• Bilinç durumunun de¤erlendirilmesi

Hasta veya yaral›ya seslenerek ya da hafifçe omuzuna dokunarak “iyi misiniz” diye
sorularak yap›l›r. Cevap al›nm›yorsa hasta veya yaral›n›n  bilinç kayb› oldu¤u düflünülür,
ABC de¤erlendirilmesi yap›larak sabit yan yat›fl (koma) pozisyonu verilir ve hemen
112 Acil Yard›m Servisi aran›r.

• Solunum yolu aç›kl›¤›n›n sa¤lanmas› (A)
A¤›z içi kontrolü yap›larak yabanc› cisim olup olmad›¤›na bak›l›r varsa ç›kar›l›r.
Bafl-çene pozisyonu verilir. Bunun için bir el ile al›ndan, di¤er elin parmak uçlar› ile
çenesinden kavran›p bafl  geriye do¤ru itilir.

*Hasta veya yaral›n›n boynunda bir problem oldu¤unu düflünüyorsan›z dokunmay›n.

• Solunumun de¤erlendirilmesi (B)
Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 10 saniye süre ile yap›l›r. Bunun için ilkyard›mc› bafl›n›,
hasta veya yaral›n›n gö¤sünü görecek flekilde yan çevirerek gö¤üs hareketini gözler,
kula¤› ile solunum sesini dinler ve yana¤›nda hasta  veya yaral›n›n nefesini hissetmeye
çal›fl›r.

• Dolafl›m›n de¤erlendirilmesi (C)
Yetiflkinlerde ve çocuklarda flah damar›ndan, bebeklerde ise üst kol iç yüzünden
3 parmakla 5 saniye süre ile nab›z al›n›r.
*Nab›za ayn› anda iki taraftan birden bak›lmaz.
‹lk de¤erlendirme sonucu kiflinin bilinci yoksa, solunum ve nab›z varsa sabit yan yat›fl
(koma) pozisyonuna getirilir.

4. Hasta veya yaral›lar›n ikinci de¤erlendirmesinin  amac› nedir?
Bir hastal›k ya da kaza durumunda o an için hayati tehlike oluflturmamakla birlikte,uygun
müdahale yap›lmamas› durumunda ortaya ç›kabilecek olumsuz durumlar› engellemek için
ikinci de¤erlendirme yap›l›r.

5. Hasta veya yaral›n›n ikinci de¤erlendirme aflamalar› nelerdir?
• Görüflerek bilgi edinme,
• Bilinç düzeyini belirleme,
• Solunumu de¤erlendirme,
• Dolafl›m› de¤erlendirme,
• Vücut ›s›s› ve nemini de¤erlendirme,
• Bafl muayenesi,
• Boyun muayenesi,

HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RME
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• Gö¤üs kafesi muayenesi,
• Kar›n muayenesi,
• Kol ve bacaklar›n muayenesidir.

6. Sabit yan yat›fl (koma) pozisyonu ne durumda verilir?
Hasta veya yaral›n›n solunumu ve dolafl›m› var, bilinci yoksa sabit yan yat›fl (koma)
pozisyonu verilir.

D‹KKAT

OLAY YER‹NDE ‹LK ÖNCE SESS‹Z DURANA BAKILIR SONRA BA⁄IRANA
A⁄LAYANA MÜDAHALE ED‹L‹R

HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RME
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HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RME

1. Kendisinin, hasta veya yaral›n›n
güvenli¤ini sa¤lama

2. Seslenerek ve dokunarak hasta veya
yaral›n›n bilincini kontrol etme

3. Yard›m isteme (112 Acil Yard›m Servisi)

4. Hasta veya yaral›y› sert bir zemine yat›rma

5. Hasta veya yaral›n›n s›kan giysilerini gevfletme

6. A¤›z içini kontrol etme

7. Bafl, çene pozisyonu verme
• Bir el ile al›ndan, di¤er elin parmak

uçlar› ile çenesinden geriye do¤ru itme
• Bafl› hafifçe geriye e¤erek solunum

yolunu açma

8. Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunumu
10 sn. süre ile kontrol etme

9. fiah damar›ndan 5 sn. süre ile nabz›
kontrol etme

10. Solunum ve nabz› varsa, bilinci yoksa
sabit yan yat›fl (koma) pozisyonu verme

HASTA VEYA YARALILARDA B‹R‹NC‹ DE⁄ERLEND‹RME BECER‹S‹
Ö⁄REN‹M REHBER‹

1 2 3 4 5
DAVRANIfi BASAMAKLARI

U Y G U L A M A

1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar



1. Görüflerek bilgi edinme
•Kendini tan›tma
•Hasta veya yaral›ya ad›yla hitap etme, hoflgörülü ve

nazik davranma
•Yaral›lar›n endiflelerini giderme
•Olay›n olufl fleklini ö¤renme
•Kiflisel özgeçmifllerini  alma (ne yedikleri,

kullan›lan ilâçlar, alerjileri var m›?)

2. Bilinç düzeyini belirleme

3. Solunum say›s›, ritmini belirleme

4. Nab›z say›s›, ritmi ve gücünü belirleme

5. Vücut veya cilt ›s›s›, nemlilik ve renk
kontrolü yapma

6. Bafl muayenesi yapma
•A¤r›, hassasiyet, morluk, yara var m›
•Saçl› deriyi kontrol etme, yüzü kontrol etme
• A¤›z içine bakma
• Kulak, burundan kan s›v› geliyor mu bakma

7. Boyun muayenesi yapma
•A¤r›, hassasiyet, flifllik, flekil bozuklu¤una bakma
•Bafl, boyun, gövde hizas›n› koruma

8. Gö¤üs kafesini muayene etme
•Saplanm›fl cisim, aç›k yara, morluk var m› kontrol etme
•A¤r›, duyarl›l›k, sertlik var m› kontrol etme
•Gö¤üs kafesi genifllemesi normal mi kontrol etme

9. Kar›n bofllu¤unu muayene etme
•Saplanm›fl cisim, aç›k yara, flifllik, morluk var m›

kontrol etme
•A¤r›, duyarl›l›k, sertlik var m› kontrol etme
•Kalça kemiklerini kontrol etme
•Elleri bel bölgesine kayd›rarak kontrol etme

10. Kol ve bacaklar› muayene etme
•Kuvvet, his kayb› var m›
•A¤r›, flifllik, flekil bozuklu¤u
•‹fllev kayb›, k›r›k
•Nab›z noktalar›ndan nab›z al›n›yor mu

HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RME

U Y G U L A M A

1 2 3 4 5

HASTA VEYA YARALILARDA ‹K‹NC‹ DE⁄ERLEND‹RME BECER‹S‹
Ö⁄REN‹M REHBER‹

DAVRANIfi BASAMAKLARI
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1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar



SAB‹T YAN YATIfi (KOMA) POZ‹SYONU UYGULAMA REHBER‹

U Y G U L A M A

1 2 3 4 5

1. Seslenerek ve dokunarak bilinci kontrol etme

2. 112 Acil Yard›m Servisine haber verme

3. S›kan giysileri gevfletme

4. A¤›z içinde yabanc› cisim olup olmad›¤›n› kontrol etme

5. Bak, Dinle, Hisset yöntemi ile solunumu de¤erlendirme

6. fiah damar›ndan nabz› kontrol etme

7. Ortam koflullar›n› dikkate alarak hasta veya yaral›y›
hangi tarafa döndürece¤ine karar verme ve o
tarafa diz çökme

8. Hasta veya yaral›n›n karfl› taraftaki kolunu gövdesinin
üzerine koyma

9. Hasta veya yaral›n›n karfl› taraftaki baca¤›n› di¤er
baca¤›n›n yan›na dik aç› yapacak flekilde k›v›rma

10. Kendine yak›n kolu bafl hizas›nda yukar› uzatma

11. Hasta veya yaral›n›n karfl› taraf omzundan ve karfl›
taraf kalças›ndan kavrayarak yavaflça, tek
hareketle kendine do¤ru çevirme

12. Hasta veya yaral›n›n yan yatar pozisyonda iken üstteki
baca¤›n› kalça ve dizden bükerek öne do¤ru
destek yapma

13. Alttaki baca¤› dizden bükerek arkaya destek yapma

14. Hasta veya yaral›n›n bafl›n› uzat›lan kolun üzerine yan
pozisyonda koyma

15. Üstteki kolu öne getirerek elini hasta veya yaral›n›n
yana¤›n›n  alt›na yerlefltirme

16. 112 Acil Sa¤l›k Ekibi gelinceye kadar yan pozisyonda tutma

17. 2-3 dakikada bir solunum ve nabz› kontrol etme

DAVRANIfi BASAMAKLARI

HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RME
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1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar





BÖLÜM 6
KANAMALARDA GÜVENL‹ DAVRANIfi

VE ‹LKYARDIM
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AMAÇ
Bu dersin sonunda ö¤renciler;

• Kanama ile ilgili güvenli davran›fllar›
aç›klayabilecekler,

• Kanamalarda ilkyard›m müdahalelerini
uygulayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. Herhangi bir nedenle oluflan kanamalarla
ilgili güvenli davran›fllar› söyleyebilme

2. Kanaman›n tan›m›n› söyleyebilme
3. Kanama çeflitlerini söyleyebilme
4. Kanama belirtilerini söyleyebilme
5. D›fl kanamay› durdurma basamaklar›n›

uygulayabilme
6. ‹ç kanamada ilkyard›m uygulamalar›n›

söyleyebilme
7. Kanamal› hastaya flok pozisyonu verebilme
8. Burun kanamas›n› durdurma

basamaklar›n› gösterebilme
9. Kanamal› kiflilerin endiflelerini gidermek

için hoflgörülü davranabilme
10. Kanamalarla ilgili ö¤renim rehberlerini

kullanabilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

• Yeflil ve k›rm›z› kartlar
• Kanama resim kartlar›
• Battaniye, örtü, yayg› vb.gibi
• Üçgen bandaj ve gazl› bez
• Küçük soru kâ¤›tlar›
• Ö¤renim rehberleri

YÖNTEMLER

• Oyun
• Soru-cevap
• Anlat›m
• Uygulamal› ö¤retim
• Rehberlik
• Grup çal›flmas›
• Hikâye

‹fiLEN‹fi

Birinci Ders
• Is›nma oyunu: ‹çinde “kanama, kan” sözcükleri olan hikâye okunur. “kanama ve kan”
sözcükleri geçti¤inde ö¤rencilerin kalk›p oturmalar› istenir.

• Ö¤retmen, ö¤rencilere k›rm›z› ve yeflil kartlar da¤›t›r. Ö¤rencilere kanamalardan
korunmak için baz› davran›fllar okuyaca¤›n› söyler. Ö¤rencilerden, bu okunan güvenli
ve yap›lmas› gereken do¤ru davran›fl için yeflil kart›,  yap›lmamas› gereken davran›fl için
k›rm›z› kart› göstermesi istenir. Güvenli davran›fllar kâ¤›t tahtas›na yaz›l›r ve
görülebilecek bir yere konur.

• Kanama ile ilgili resim gösterilir. Kanaman›n ne oldu¤u sorularak tan›mlan›r.
Ö¤rencilerin deneyimleri al›n›r.

• Kanama çeflitleri d›fl kanama ve iç kanaman›n tan›m› yap›larak aç›klan›r.

BÖLÜM 6 : KANAMALARDA GÜVENL‹  DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

SÜRE : 80’

KANAMALAR
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• D›fl kanaman›n nas›l durdurulaca¤› ö¤rencilere aç›klan›r. D›fl kanaman›n
durdurulmas› ile ilgili malzemeler ö¤rencilere tan›t›l›r. Kanama ile ilgili ö¤renim
rehberi okutulur. Kanaman›n durdurulmas› demonstrasyon kurallar›na göre bütün
s›n›f›n görebilece¤i bir flekilde bir ö¤renci üzerinde gösterilir. Kanamas› durdurulan
kifliye flok pozisyonunun nas›l verildi¤i ö¤renim rehberindeki basamaklara göre
gösterilir ve uygulat›l›r. Son olarak da iç kanamada yap›lmas› gerekenler vurgulan›r.

‹kinci Ders
• Is›nma oyunu: Kanama ile ilgili örnek olay okunur. Hikâye ö¤rencilerle birlikte

irdelenerek önemli noktalar vurgulan›r. Bir önceki derste ö¤renilenler hat›rlat›larak
dersle iliflkisi kurulur.

• Ö¤renciler 5 – 6 kiflilik gruplara ayr›l›r. Kanamay› durdurmak için gerekli malzemeler
da¤›t›l›r. Ö¤renim rehberi basamaklar›n› tekrar gözden geçirmeleri istenir. Rehber
do¤rultusunda kanamay› durdurma uygulamas›n› ö¤renim rehberini kullanarak
birbirlerinin üzerlerinde çal›flmalar› sa¤lan›r. Ö¤retmen gruplar› dolaflarak baflkanl›k
yapar.

• Ö¤rencilere el, diz, kol sarg›s› ve simit sarg› gösterilir. Ö¤renciler 5 – 6 kiflilik gruplara
ayr›l›r. Gerekli malzemeler da¤›t›l›r ve el, diz, kol sarg›s› ile simit sarg› uygulat›l›r.
Ö¤retmen gruplar› dolaflarak baflkanl›k yapar.

• Kanamal› kiflilerin endiflelerinin nas›l giderilece¤i ö¤rencilere sorulur. Verilen
cevaplar kâ¤›t tahtas›na yaz›l›r. Ard›ndan do¤ru cevaplarla karfl›laflt›r›l›r ve s›n›ftan bir
ö¤renciye okutturularak tekrar yap›l›r.

• Ö¤rencilerden bir kifliye burun kanamas›n›n durdurulmas› ile ilgili rehber okutulur ve
bir ö¤renci üzerinde uygulama  gösterilir. Daha sonra da gruplar halinde uygulama
yap›l›r. Ö¤retmen gruplara rehberlik yapar.

• Kanamalarla ilgili sorular›n yer ald›¤› küçük kâ¤›tlar ö¤rencilere da¤›t›l›r. Soru soran
ö¤renci soruyu cevaplamas›n› istedi¤i arkadafl›na bir cisim atar. Cisim at›lan ö¤renci
cevab› verir. Eksik cevap olursa s›n›ftan yard›m istenir. Do¤ru cevap tekrarlan›r.

Ö⁄RETMENE NOTLAR

  1, 2. s›n›flara;
• D›fl kanaman›n durdurulmas› ö¤renim rehberi ö¤retmen taraf›ndan okunabilir.
• Burun kanamas› ö¤renim rehberi ö¤retmen taraf›ndan okunabilir.
• Soru kartlar› kullan›lmayabilir.

KANAMALAR
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KANAMALAR

ISINMA OYUNU

H‹KÂYE
Beden e¤itimi dersinde bütün s›n›f bahçeye ç›km›flt›. Beden e¤itimi hareketleri yapmadan

önce ö¤retmenimiz hepimizin ›s›nmas› için bizi yavaflça koflturuyordu. Tolga spor
ayakkab›s›n›n ba¤c›klar›n› ba¤lamam›flt›. Koflarken ba¤c›¤›n›n üzerine basarak düfltü.
Hepimiz yan›na kofltuk.

Ö¤retmenimiz sakin olmam›z› söyledi. Tolga a¤l›yordu, dizinde s›yr›klar ve kan vard›.
Hepimiz bir a¤›zdan “kan›yor” diye ba¤›rd›k. Ö¤retmenimiz hemen ilkyard›m çantas›n› istedi.
Tolga’ya “merak etme, bir fley yok flimdi ben sana yard›mc› olaca¤›m birazc›k kanam›fl endifle
etme” diyordu. Tülin “ben kana bakamam” dedi. Ö¤retmen kan› görmemesi için onu
uzaklaflt›rd›. Tolga’ya da kanayan dizine bakmamas›n› söyledi. Ö¤retmenimiz kanama
yerine müdahale ederek kanamay› durdurdu ve Tolga’y› kuca¤›na alarak tedavi için götürdü.

ISINMA OYUNU

ÖRNEK OLAY ÇALIfiMASI ( II. Ders)

Bahar gelmifl, çiçekler açm›fl, çimenler ve a¤açlar yeflermiflti. Hava çok güzeldi. Turbo’yla
Tülin oynamak için d›flar› ç›km›fllard›. Tolga’y› ça¤›rmak için onun evine gittiler. Tolga’ya
seslendiler. Tolga aceleyle ayakkab›lar›n› giydi tam ba¤lamadan kap›dan ç›karak h›zla
merdivenlerden inmeye bafllad›. Annesi arkas›ndan yavafl olmas› için onu uyard› ama Tolga
dinlemedi. Tam en alt basama¤a gelmiflti ki ayakkab›s›n›n ba¤›na basarak yuvarland›.
Ba¤›rarak merdivene oturdu, dizi kan içindeydi.

Turbo ve Tülin hemen onun yan›na kofltular. Turbo Tolga’ya sakin olmas›n›, Tülin’e de
Tolga’n›n annesine haber vermesini söyledi. Tolga’n›n dizinde küçük bir kesik vard› ve
buradan kan ak›yordu. Yarada bir cisim görünmüyordu. Turbo hemen temiz bir bezle yaran›n
üzerine bast›rd› ama bezin üstü kan oldu. Turbo yaran›n üzerine ikinci bir bez daha koyarak
bast›rd›. O s›rada Tolga’n›n annesi geldi, zaten  kanama da durmufltu. Annesi hemen Tolga’y›
yak›ndaki poliklini¤e götürdü.

• Tolga’n›n davran›fllar› nas›ld›?
• Tülin’le Turbo’nun davran›fllar› nas›ld›?
• ‹lkyard›m olarak yap›lanlar nelerdi?
• Tolga düflmemek için hangi güvenli davran›fllar› göstermeliydi?

SORU KÂ⁄ITLARININ HAZIRLAMASI ( II. Ders)

1. Kanama nedir?
2. Kaç çeflit kanama vard›r,nelerdir?
3. Kanamalarda nereden yard›m istersiniz?
4. Burun kanamas›nda burun kanatlar›n› kaç dakika süreyle s›kars›n›z?
5. fiok pozisyonunda ayaklar› kaç cm kald›r›rs›n›z?
6. Kanamalarla ilgili en az üç  güvenli davran›fl› söyleyiniz?

Not: Bu sorular küçük, renkli kâ¤›tlara yaz›larak etkinliklerde kullan›l›r.
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KANAMALAR

E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. Kanamalarla ilgili güvenli davran›fllar nelerdir?
      Güvenli davran›fl listesi:

• Hiç kimseye yaralay›c› cisimler atmamak, atan› da uyarmak.
• Merdivenlerden koflarak inmemek.
• Merdivenlerden inerken t›rabzanlara tutunarak inmek.
• Zemin ›slaksa küçük ve yavafl ad›mlarla yürümek.
• Kesici aletlerle oynamamak (b›çak, makas, çak›, jilet vb.).
• Ç›plak ayakla dolaflmamak.
• Cam k›r›¤› olan yerde oynamamak.
• Makas, çatal, b›çak, flifl, t›¤ vb. kullan›rken dikkatli olmak.
• Kanamay› durdururken bulafl›c› hastal›klardan korunmak için,

eldiven giymek, eldiven yoksa eline naylon poflet geçirmek.
• Kanamay› durdurma ifllemlerinden sonra hemen elini iyice y›kamak.
• Kan bulaflm›fl bezler, eldiven vb. malzemeleri  poflete koyduktan sonra çöpe atmak.

2. Kanama nedir?
Damar bütünlü¤ünün bozulmas› sonucu kan›n damar d›fl›na akmas›d›r.

3. Kaç çeflit kanama vard›r?
‹ki çeflit kanama vard›r
• D›fl Kanama: Kan yaradan vücut d›fl›na akar.
• ‹ç Kanama: Kan vücut içine akar, d›flar›dan görülmez.

4. D›fl kanamalarda ilkyard›m uygulamalar› nelerdir?
• Hasta veya yaral›n›n durumu de¤erlendirilir (ABC).
• Yard›m ça¤r›l›r (112 Acil Yard›m Servisi).
• Hasta veya yaral› yere yat›r›l›r.
• Kanayan yerin üzerine temiz bir bezle bask› uygulan›r.
• Kanama durmazsa ilk bez kald›r›lmadan ikinci bir bez konarak bask› artt›r›l›r.
• Gerekirse bandaj yap›l›r.
• Kanayan bölge yukar› kald›r›l›r.
• E¤er kanama durmad›ysa kanayan yere en yak›n bas›nç noktas›na bask› uygulan›r.
• fiok pozisyonu verilir. Hasta veya yaral›n›n ayaklar› 30 cm. yukar› kald›r›l›r.
• Kanayan bölge aç›kta kalacak flekilde hasta yaral›n›n üzeri örtülür.
• 112 Acil Yard›m Servisi gelene kadar hasta veya yaral›n›n yan›nda kal›n›r.

5. ‹ç kanamalarda ilkyard›m uygulamalar› nelerdir?
• Hasta veya yaral›n›n durumu de¤erlendirilir (ABC).
• Hasta veya yaral›n›n ayaklar› 30 cm yukar› kald›r›l›r.
• Hasta veya yaral›n›n üzeri örtülür.
• Hasta veya yaral› hareket ettirilmez.
• Hasta veya yaral›ya a¤›zdan yiyecek, içecek verilmez.
• Yard›m ça¤r›l›r (112 Acil Yard›m Servisi).

6. Burun kanamas›nda ilkyard›m uygulamalar› nelerdir?
• Hasta veya yaral› sakinlefltirilir ve endifleleri giderilir.
• Hasta veya yaral› oturtularak bafl hafif öne e¤ilir.
• Burun kanatlar› 5 dakika süre ile s›k›l›r.
• Kanama durmazsa hasta veya yaral›n›n bir sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.

7. fiok pozisyonu nas›l verilir?
• Hasta veya yaral› s›rt üstü yat›r›l›r.
• Ayaklar› 30 cm yükseltilir.
• Hasta veya yaral›n›n üzeri örtülür.
• Hasta veya yaral›n›n 2-3 dakikada bir solunum ve nabz› kontrol edilir.
• 112 Acil Sa¤l›k Ekibi gelene kadar hasta veya yaral›n›n yan›nda beklenir.
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8.    Kanamal› kiflilerin endiflelerini nas›l gideririz?
• Onlara ilkyard›m bildi¤imiz söylenir.
• Ad›n› ö¤renip ismiyle hitap edilir.
• Hoflgörülü ve nazik davran›l›r.
• Yaras›n› görmesine izin verilmez.
• Her fleyin yolunda gitti¤i söylenir.
• Hasta veya yaral›n›n yan›ndan sa¤l›k ekipleri gelene kadar uzaklafl›lmaz.
• Hasta veya yaral›ya dokunularak ve  konuflularak  endifleleri giderilir.

KANAMALAR
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YARA ÜZER‹NE BASKI VE BANDAJLA KANAMA DURDURMA
BECER‹S‹ Ö⁄REN‹M REHBER‹

U Y G U L A M A

1 2 3 4 5

1. Kendini tan›tma ve hasta veya yaral›y› sakinlefltirme

2. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bask› yapma

3. Kanama devam ederse ikinci bir bez ile bask›
yapma

4. Bez üzerinden sarg› yapma

5. Sarg› yaparken kanamay› durduracak kadar
s›k›flt›rma

6. Hasta veya yaral›y› s›rt üstü yat›rma

7. Ayaklar›n›n alt›na destek koyarak 30 cm kadar
kald›rma

8. Kanayan bölgeyi yukar›da tutma

9. Yaral›y› pansuman› görülecek flekilde battaniye
ile örtme

10. 112 Acil Yard›m Servisini arama

11. T›bbî yard›m gelene kadar bu pozisyonu koruma

12. 2-3 dakika aral›klarla solunum ve nabz›
kontrol etme

DAVRANIfi  BASAMAKLARI

KANAMALAR
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1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar



BURUN KANAMASINI DURDURMA UYGULAMA BECER‹S‹
Ö⁄REN‹M REHBER‹

U Y G U L A M A

1 2 3 4 5

1. Hasta veya yaral›y› sakinlefltirme

2. Hasta veya yaral›y› oturur, öne do¤ru e¤ilmifl
pozisyonda tutma

3. Her iki burun kanatlar›na bask› yapma ya da
hasta veya yaral›n›n kendisinin yapmas›n› sa¤lama

4. 5 dakika içinde durmayan kanamada t›bbî
yard›m isteme

DAVRANIfi  BASAMAKLARI

KANAMALAR
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1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar



U Y G U L A M A

1 2 3 4 5

1. Hasta veya yaral›y› s›rt üstü yat›rma

2. Kanama ve flok ile ilgili bulgular› kontrol etme

• Görünür kanama

• Soluk cilt

• Uzuvlarda so¤ukluk

• H›zl› nab›z

3. Ayaklar›n›n alt›na destek koyarak 30 cm kadar kald›rma

4. Yaral›y› (varsa pansuman ve turnike görülecek flekilde)
battaniye ile sarma

5. 112 Acil Yard›m Servisini arama

6. T›bbî yard›m gelene kadar bu pozisyonu koruma

7. Solunum ve nabz› 2-3 dakika aral›klarla kontrol etme

fiOKLU HASTA VEYA YARALIYA ‹LKYARDIM UYGULAMA BECER‹S‹
Ö⁄REN‹M REHBER‹

DAVRANIfi  BASAMAKLARI

KANAMALAR
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1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar





BÖLÜM 7
YARALANMALARDA GÜVENL‹ DAVRANIfi

VE ‹LKYARDIM
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AMAÇ

Bu dersin sonunda ö¤renciler;
• Yaralanmalardan korunma ile ilgili

güvenli davran›fllar› söyleyebilecekler
• Yaralanmalarda ilkyard›m›

uygulayabileceklerdir

HEDEFLER

• Yaralanmalardan korunmak için güvenli
davran›fllar› söyleyebilme

• Yaran›n tan›m›n› söyleyebilme
• Yara çeflitlerini sayabilme
• Yaralanmalar›n ortak belirtilerini

söyleyebilme
• Yaralanmalarda ilkyard›m ifllemlerini

söyleyebilme
• Yaralanmalarda ilkyard›mda dikkat

edilmesi gereken önemli uyar›lar›
söyleyebilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

• Tepegöz
• Kâ¤›t tahtas›
• Kazalara ait gazete küpürleri
• Soru kartlar›
• Resimler veya karikatürler

YÖNTEMLER

• Grup çal›flmas›
• Soru-cevap
• Oyun
• Tart›flma
• Demonstrasyon

‹fiLEN‹fi

• Is›nma oyunu: Ö¤renciler 4-5 kiflilik gruplara ayr›l›r. Her gruba de¤iflik yüz ifadelerinin
bulundu¤u resimler da¤›t›l›r. Resimdeki kiflinin az önce yaralanm›fl birine yap›lan bir
ilk yard›ma tan›k oldu¤u ve o anda hissetti¤i duygular›n yüz ifadeleri ile anlat›ld›¤›
söylenir. Ö¤rencilerden resimdeki kiflinin nas›l bir olay yaflam›fl olabilece¤ini hikâye
etmeleri istenir. Hikâyeler tüm s›n›fla paylafl›l›r.

• Dersten bir gün önce ö¤rencilerden evlerine ald›klar› gazeteleri inceleyerek trafik
kazalar› ve yaralanmalar ile ilgili haberleri toplamalar› istenir (Ö¤retmen kendi de
gazete küpürlerini toplayarak s›n›fa getirebilir.). Ö¤rencileri 4-5 kiflilik gruplara bölerek
resim ve haberleri incelemeleri istenir. Gazete kupürlerindeki haberlerle yaralanmalar›n
ilgisi kurulur. Bu durumlarda ilk yard›m›n önemi vurgulan›r. Kaza ve yaralanmalardan
korunmak için güvenli davran›fl listesi yapmalar› istenir. Haz›rlanm›fl liste ile
karfl›laflt›r›larak tekrarlan›r ve eksiklikler tamamlan›r.

• Ö¤rencilere bir kaza durumunda ne tür yaralanmalar olabilece¤i sorulur. Ö¤rencilerden
gelen cevaplar listelenir. Bu cevaplardan yola ç›karak yaran›n tan›m› yap›l›r.

• Ö¤renciler 4-5 kiflilik gruplara ayr›l›r. Her gruba bir yaralanma çeflidinin oldu¤u
karikatürler verilir. Resimleri inceleyerek aç›klamalar› istenir. Ö¤rencilerin aç›klamalar›
üzerine yara çeflitleri tart›fl›l›r. Resimler, tepegözde gösterilerek yaralanma çeflitleri ve
yaralanmalar aç›klan›r.

YARALANMALAR

BÖLÜM 7: YARALANMALARDA GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

SÜRE : 40’
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• Yaralanmalarda ilkyard›m ifllemleri ö¤rencilere ö¤retmen taraf›ndan bir ö¤renci
üzerinde gösterilerek aç›klan›r.

• Kartlara yaralanma ile ilgili sorular yaz›l›r. Ö¤renciler 2 gruba ayr›l›r. ‹çiçe halkalar
oluflturacak flekilde dizilmeleri istenir. ‹çteki gruba kartlar da¤›t›l›r. Ö¤renciler elele
grup içinde dönerken ö¤retmenin dur komutu ile dururlar. Karfl› karfl›ya gelen
ö¤rencilerden içteki ö¤renci karttaki soruyu okur, di¤er ö¤renciler birlikte yan›t›
verirler.

Ö⁄RETMENE NOTLAR

• 1, 2, 3. s›n›flara bütün içerik daha basitlefltirilerek verilir.
• Güvenli davran›fl üzerinde daha çok durulur.

YARALANMALAR
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1.Yaralanmalarda güvenli davran›fllar nelerdir?
Güvenli davran›fl listesi:

• Bisiklet, paten ve kaykay›m›n sa¤lam ve bak›ml› olmas›na dikkat etmek.
• Trafik kurallar›na uymak.
• Her zaman emniyet kemerimi takmak.
• Beni yaralamayacak oyuncaklarla oynamak.
• Paten, bisiklet, kaykay kullan›rken güvenli yerlerden gitmek ve koruyucu bafll›k

kullanmak.
• Bana ait olmayan a¤›r ve büyük eflyalar ile oynamamak.
• Kesici aletlerle oynamamak.
• Kimse olmad›¤› zaman asansöre binmemek.
• Merdivenlerden inip ç›karken dikkatli olmak.
• Caddeye kaçan topun arkas›ndan koflmamak.
• Tan›mad›¤›m bilmedi¤im yerlerde oynamamak.
• Bilmedi¤imiz paketleri ellememek ve açmamak.
• Kaygan zeminlere dikkatli basmak.
• Teneffüslerde kofluflturmamak, sakin ve dikkatli hareket etmek.
• Oyuncaklar›mla oynad›ktan sonra toplamak, yürüdü¤üm yerlerde b›rakmamak.
• Bozuk sal›ncak, tahterevalli gibi oyuncaklara binmemek.
• Caddelerde ve trafi¤in oldu¤u alanlarda oynamamak.

2. Yara nedir?
Çarpma, vurma, kesilme gibi olaylar sonucu deri ya da deri alt› dokusunun bütünlü¤ünün
bozulmas›d›r.

3. Kaç çeflit yara vard›r?
Kesik yara: Cam, b›çak gibi kesici aletlerle olan yaralar
Ezik yara: Tafl sopa, yumruk gibi sert bir cismin çarpmas› sonucu olan yaralanma
Delici cisim yaralanmas›: Uzun ve sivri aletlerle oluflan yara
Enfekte yara: Derin ve kirli yaralar, ›s›rma ve sokma sonucu olan yaralar bu gruba dahildir

4. Yaralar›n ortak belirtileri nelerdir?
• A¤r›,
• Kanama,
• Yaralanan derinin ayr›lmas›d›r.

5. Yaralanmalarda ilkyard›m nas›l yap›l›r?
• Kanama varsa durdurulur, üzeri kapat›l›r.
• Batan cisim varsa ç›kart›lmaz.
• Sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.
• Tetanosdan korunma için uyar›l›r.

YARADAK‹ YABANCI C‹SME DOKUNULMAMALIDIR
YARA ‹Ç‹ KURCALANMAMALIDIR

D‹KKAT !

GÖ⁄ÜS VE KARINA BATAN DEL‹C‹ B‹R C‹S‹M (OBJE) VARSA KES‹NL‹KLE ÇIKARTILMAZ

• Delici cisimle oluflan gö¤üs yaralanmalar›nda hastan›n bilinci yerindeyse yar› oturur
flekilde oturtularak s›rt› desteklenir ve ayaklar› 30 cm yükseltilerek flok pozisyonu verilir
ve 112 Acil Yard›m Servisi aran›r.
• Delici cisimle oluflan kar›n yaralanmalar›nda hasta s›rt üstü yat›r›l›r ve 112 Acil Yard›m
Servisi aran›r.

YARALANMALAR
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BÖLÜM 8
ISI DENGES‹ BOZUKLUKLARINDA

GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM
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AMAÇ

Bu konunun sonunda ö¤renciler;

• Is› dengesi bozukluklar› ile ilgili güvenli
davran›fllar› aç›klayabilecek,

• Is› dengesi bozukluklar›nda ilkyard›m
uygulamalar›n› yapabileceklerdir.

HEDEFLER

1. Yan›¤›n tan›m›n› yapabilme
2. Yan›k, s›cak çarpmas›, donuk ve elektrik

çarpmalar› ile ilgili güvenli davran›fllar›
ve önlemleri sayabilme

3. Yan›klarla ilgili ilkyard›m uygulamalar›n›
söyleyebilme

4. S›cak çarpmas›n›n belirtilerini söyleyebilme
5. S›cak çarpmas›nda ilkyard›m

uygulamalar›n› söyleyebilme
6. Donuk belirtilerini söyleyebilme
7. Donukta ilkyard›m uygulamalar›n›

söyleyebilme
8. Elektrik çarpmas›nda ‹lkyard›m

uygulamalar›n› söyleyebilme
9. Kimyasal yan›klarda ilkyard›m

uygulamalar›n› söyleyebilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

• Yang›n veya yan›k kaynaklar›na iliflkin resimli kartlar (kibrit, ›s›t›c› veya soba, çakmak,
ocak, ütü, yanmakta olan ocaktaki k›zg›n ya¤ dolu tava, kaynayan su, piflmekte olan
yemek, buhar, günefl, kimyasal madde, elektrik prizi).

• Güvenli davran›fl listesi
• Örnek olay çal›flmas›

YÖNTEMLER

• Oyun
• Soru- cevap
• Anlat›m
• Grup çal›flmas›
• Örnek olay çal›flmas›

‹fiLEN‹fi

Birinci Ders
• Is›nma oyunu: Ö¤renciler 4-5 gruba ayr›l›r. Önceden, her bir grup için “Yang›nda

itfaiyeye haber vermek için 110 numaral› telefon aran›r.” cümlesi  büyükçe bir kâ¤›da
yaz›l›r ve kelime kelime kesilir. Kesilen kelimeler kar›fl›k flekilde her gruba da¤›t›l›r.
Gruplardan cümleyi düzgün flekilde oluflturmalar› istenir. En önce bulan grup alk›fllan›r.
Konu ile ba¤lant› kurulur. ‹tfaiye ve 110’un önemi vurgulan›r.

• Ö¤rencilere hangi olay ve nesnelerin yang›na ve yan›¤a neden olaca¤› sorulur,
cevaplamalar› için destek verilir. Üzerinde yang›na, yan›¤a neden olabilecek olay,
davran›fl ve nesnelerin oldu¤u ve önceden haz›rlanm›fl ve verilen cevaplarla uyumlu olan
resimler s›n›fa gösterilerek tahtaya as›l›r. Hepsi bittikten sonra tekrarlat›l›r.

• Yan›¤›n tan›m› yap›l›r. Belirtileri aç›klan›r. Soru-cevap yöntemiyle yan›kta ilkyard›m›n
nas›l yap›laca¤› anlat›l›r.

• Yang›n ve yan›kla ilgili güvenli davran›fllar sorularak do¤rular tekrarlan›r, eksikler
tamamlan›r ve büyük kartona yaz›lm›fl güvenli davran›fl listesi s›n›f panosuna as›l›r ve
bafltan sona okunur ya da ö¤rencilere okutularak özetlenir.

ISI DENGES‹ BOZUKLUKLARI

BÖLÜM 8: ISI DENGES‹ BOZUKLUKLARINDA GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

SÜRE : 80’
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‹kinci Ders
• Is›nma oyunu: Ö¤renciler 3 gruba ayr›l›rlar. Her grup içinde yang›n, atefl, alev, yan›k

kelimesi geçen flark›lar bulmaya çal›fl›r ve melodisini grup halinde söylerler. Ö¤retmen
yard›mc› olur. Bir önceki ders ile ba¤lant›s› kurulur.

• Ö¤retmen ö¤rencilere hiç s›cak çarpmas› yaflay›p yaflamad›klar›n› sorar, deneyimler
paylafl›l›r, s›cak çarpmas› belirtileri ve ilkyard›m aç›klan›r.

• Ö¤retmen ö¤rencilere donma ile ilgili bafllar›ndan geçen bir olay olup olmad›¤›n› sorar,
deneyimler paylafl›l›r, donma belirtileri ve ilkyard›m aç›klan›r.

• Varsa elektrik çarpmas› ile ilgili çarp›c› bir resim (saçlar› diken diken olmufl titreyen
adam resmi gibi) gösterilerek elektrik çarpmas›nda ilkyard›m aç›klan›r.

• Kimyasal yan›kta ilkyard›m nas›l yap›l›r diye gruba sorularak al›nan cevaplar
do¤rultusunda ilkyard›m anlat›l›r.

• Ö¤renciler 3 gruba ayr›l›rlar. Yan›k, donma ve elektrik çarpmas› ile ilgili örnekler
gruplara verilerek okumalar›, aralar›nda tart›flarak örnek olaydaki sorulara cevap
vermeleri istenir. Haz›rlanmas› için gruplara 8-10 dk. süre verilir.

• Verilen süre sonunda gruptan bir sözcünün örnek olay ve sonuçlar›n› s›n›fa sunmalar›
istenir. Eksikler tamamlan›r.

• Her örnek olay ile ilgili güvenli davran›fllar tekrarlanarak konu özetlenir.

ISI DENGES‹ BOZUKLUKLARI

Ö⁄RETMENE NOTLAR

• Güvenli davran›fl listesi 1 ve 2. s›n›flara ö¤retmen taraf›ndan okunur, 3 ve üzeri
s›n›flarda ö¤rencilere tek tek okutulur.

• Örnek olay çal›flmalar› ço¤alt›larak, her gruba 1 örnek olay olarak verilir.
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ÖRNEK OLAY ÇALIfiMALARI

Örnek Olay Çal›flmas› I:
Tolga s›cak bir yaz günü denizin kenar›nda deniz kabuklar› topluyordu. Deniz kabuklar›

o kadar güzel ve rengârenkti ki aradan 3 saat geçmesine ra¤men hâlâ onlar› toplamaktan
b›kmam›flt›. Çarfl›dan gelen Tülin’e saati sordu. Tülin saatin 14:00 oldu¤unu söyledi.
Demek ki Tolga tam ö¤len saatinde hem de üç saattir güneflin alt›nda oldu¤unu düflündü.
Birden yorgunluk hissetti, bafl› döndü ve kusma iste¤i duydu. Tam o s›rada Turbo’yu gördü
ve ondan yard›m istedi.

• Bu örnek olayda  sorun nedir?
• Sen Turbo olsayd›n ilkyard›m olarak Tolga’ya ne yapard›n?
• Tolga gibi olmamak için yap›lmas› gereken güvenli davran›fllar nelerdir?

Örnek Olay Çal›flmas› II:
So¤uk bir k›fl günüydü. Tülin eldivenlerini giydi, ayakkab›lar›n› s›k›ca ba¤lad›, atk›s›n›

takt› ve kartopu oynamak için soka¤a ç›kt›. Arkadafllar› ile düfle kalka kartopu oynad›.
Karda k›zakla kayd›, kayd›...Vakit nas›l da çabuk geçmiflti. Annesi Tülin’i eve ça¤›rd›.
Akflam olmufl, yemek vakti gelmiflti. Tülin istemeye istemeye içeri girdi. Birden el ve
ayaklar›n›n s›zlamaya bafllad›¤›n› hissetti. Eldivenlerini güçlükle ç›kard›. Elleri k›pk›rm›z›yd›.
Ellerini ›s›tmak için soban›n yan›na gitti, ancak parmaklar› daha çok a¤r›maya bafllad›. O
s›rada Turbo, Tülinlere geldi ve Tülin’in ellerini sobada ›s›tmaya çal›flt›¤›n› görünce ona
yapt›¤›n›n yanl›fl oldu¤unu söyledi. “Uzun süre so¤uk havada kalan ellerimizi oda ›s›s›nda
tutmal›y›z” dedi.

• Bu örnek olayda  sorun nedir?
• Turbo ilkyard›mc› olarak Tülin’e ne yapt›? Daha neler yapabilirdi?
• Tülin gibi olmamak için yap›lmas› gereken güvenli davran›fllar nelerdir?

Örnek Olay Çal›flmas› III:
Tülin’in annesi arkadafl toplant›s›na gitmiflti. Tülin, Tolga ve Turbo Tülinler’in evinde

oyun oynuyorlard›. Tolga’n›n üstüne su döküldü ve tiflörtü ›sland›. Tülin hadi gel benim saç
kurutma makinem ile kurutal›m dedi ve birlikte banyoya gittiler. Saç kurutma makinesi
tutukluk yap›nca Tolga ben makineyi tamir ederim dedi ve kurcalamaya bafllad›. Kurutma
makinesi fiflteydi birden Tolga sars›ld›, elektrik çarpm›flt›.

Tülin; “ayy Tolga” diyerek Tolga’y› tuttu. Birden o da sars›lmaya bafllad›, ona da
elektrik çarpm›flt›. Birlikte ç›¤l›k att›lar. Turbo koflarak yanlar›na geldi ve onlara sakin
olmalar›n› söyledi. Onlara dokunmadan elindeki dergi ile Tolga’n›n eline vurdu ve saç
kurutma makinesi yere düfltü. Turbo “dokunmay›n” diye ba¤›rd›. Hemen komfluyu eve
ça¤›rd› ve flalteri kapatt›rd›.

• Bu örnek olayda  sorun nedir?
• Tülin’le Tolga’n›n davran›fllar› do¤ru muydu?
• Bu durumda Tülin ne yapmal›yd›?
• Turbo do¤ru mu davrand›?
• Bu olayla ilgili güvenli davran›fllar nelerdir?

ISI DENGES‹ BOZUKLUKLARI
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ISI DENGES‹ BOZUKLUKLARI

E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. Yan›k, donma, elektrik çarpmas›nda güvenli davran›fllar nelerdir?
Güvenli davran›fl listesi:

∑ Elektrik çarpan kifliye dokunmam; önce elektrik ak›m›n› keserim (flalteri indiririm).
∑ Elektrik ak›m›n› kesme imkan›m yoksa, tahta, ip, vb. cisimlerle temas› keserim.
∑ Elektrik çarpan kifliyi k›p›rdatmam.
∑ Elektrik dü¤meleri ve prizlerle oynamam.
∑ Elektrik prizlerine koruyucular takar›m.
∑ Ateflle oynamam.
∑ Kibritle oynamam.
∑ Yaflça benden büyük ve tecrübeli bir kifli yan›mda yoksa mutfakta oca¤› kullanmam.
∑ Tavan›n saplar›n›n ocaktan d›flar› taflmamas›na dikkat ederim, dikkat etmeyeni uyar›r›m.
∑ Yak›c› aletleri güvenli bir yere koyar›m.
∑ Uygun olmayan yerlere s›cak s›v› ve yemek b›rakmam.
∑ Sobalar›n etraf›na koruyucu koyar›m.
∑ Banyoda elektrikli alet kullan›ld›ktan sonra prizden ç›kar›r›m.
∑ Banyoda elektrikli alet kullan›rken ç›plak ayakla dolaflmam.
∑ K›fl›n eldiven ve bere takarak d›flar› ç›kar›m.
∑ Üflüdüysem hemen eve veya okuldaysam s›n›f›ma giderim.
∑ Islak eldivenlerle kartopu oynamam.
∑ Çok üflüdüysem önce ›l›k ortama girerim, ellerimi veya ayaklar›m› s›cak soba ya da

kaloriferde ›s›tmam.
∑ Çok üflüdüysem s›cak içecekler içerim.
∑ Yaz›n ö¤le zaman› güneflte gezmem, denize girmem.
∑ Yaz›n d›flar›da flapka takar›m ve aç›k renk giysiler giyerim.
∑ Yaz›n bol s›v› al›r›m.

2. Is› ile oluflan yan›k nedir?
Herhangi bir nedenle ›s›ya maruz kalma sonucu oluflan doku bozuklu¤udur.

3. Is› ile oluflan yan›kta ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Kifli yan›yorsa koflmas› engellenir ve üzeri battaniye vb. ile örtülerek yerde
yuvarlanmas› sa¤lan›r.
∑ Yanan bölge büyük de¤ilse en az 20 dakika so¤uk su alt›nda tutulur (Yan›k bölge

büyükse ›s› kayb› çok olaca¤›ndan önerilmez).
∑ Yanm›fl alandaki deriler kald›r›lmaz, su toplam›fl kabarc›klar delinmez.
∑ Yan›k üzerine ilaç dahil hiçbir fley sürülmez.
∑ Yan›¤a maruz kalan kifli sa¤l›k kurulufluna gönderilir veya 112 Acil Yard›m Servisinden
yard›m istenir.

4. S›cak çarpmas› belirtileri nelerdir?
Yüksek s›cakl›k ve nem sonucu vücut ›s›s›n›n ayarlanamamas› nedeniyle adale kramplar›,
yorgunluk, bafl dönmesi, davran›fl bozuklu¤u, terleme, kusma, bilinç kayb› gibi belirtiler
olur.

5. S›cak çarpmas›nda ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Kifli havadar ve serin bir yere al›n›r.
∑ Giysileri ç›kart›l›r.
∑ S›rt üstü yat›r›l›p kol ve bacaklar› yükseltilir.
∑ Bilinci aç›ksa su ve varsa maden suyu içirilir.

6. Donma nedir?
Afl›r› so¤uk sonucu, so¤u¤a maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda
kan›n p›ht›laflmas› ile hasar›n meydana gelmesidir.

7. Donma belirtileri nelerdir?
∑ Deride so¤ukluk, uyuflukluk sonra k›zar›kl›k,
∑ fiifllik, a¤r› ve içi su dolu kabarc›klar,
∑ So¤u¤a maruz kalan organda siyahlaflmad›r.
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8. Donmaya karfl› ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Kifli ›l›k bir ortama al›n›r (Çok s›cak ortam daha çok zarar verir).
∑ Sakinlefltirilir ve hareket ettirilmez.
∑ Kuru giysiler giydirilir.
∑ S›cak içecekler içirilir.
∑ Donuk bölge ovulmaz.
∑ El ve ayaklar yukar› kald›r›l›r.
∑ T›bbî yard›m istenir.

9. Elektrik yan›klar›nda ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Elektrik ak›m› flalterden kesilir.
∑ Ak›m› kesemiyorsak, ›slak olmayan tahta, ip, lastik vb. cisimler kullan›larak kifli ile
elektrik ak›m›n›n temas› kesilmeye çal›fl›l›r.
∑ Kifli k›p›rdat›lmaz.
∑ Üzeri örtülür.
∑ T›bbî yard›m istenir.

10. Kimyasal yan›klarda ilkyard›m nas›l uygulan›r?
Kimyasal yan›klar; asit, baz gibi yak›c› kimyasal maddeler ve çeflitli tar›m ve böcek ilaçlar›
ile oluflabilen yan›klard›r.
∑ Deri ile temas eden maddenin en k›sa zamanda deri ile temas› kesilir.
• Kiflinin giysileri ç›kart›l›r, üzeri örtülür.
• Etkilenen yer bol, tazyiksiz su ile 15-20 dakika y›kan›r.
• T›bbî yard›m istenir (112  Acil Yard›m Servisi).

ISI DENGES‹ BOZUKLUKLARI
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BÖLÜM 9
KIRIK, ÇIKIK, VE BURKULMALARDA
GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

59



AMAÇ

Bu konunun sonunda ö¤renciler;
∑ K›r›k, ç›k›k ve burkulmalarla ilgili güvenli

davran›fllar› aç›klayabilecekler,
∑ K›r›k, ç›k›k ve burkulmalarla ilgili temel

ilkyard›m uygulayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. K›r›k, ç›k›k ve burkulmalarla ilgili güvenli
davran›fllar› söyleyebilme

2. K›r›k, ç›k›k ve burkulmalar›n tan›m›n›
söyleyebilme

3. K›r›k, ç›k›k ve burkulmalar›n belirtilerini
söyleyebilme

4. K›r›¤›n yol açabilece¤i durumlar›
söyleyebilme

5. K›r›klarda ilkyard›m uygulamalar›n›
yaparak gösterebilme

6. Ç›k›k ve burkulmalarda basit ilkyard›m
uygulamalar›n› yapabilme ve gösterebilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

∑ Resimler
∑ Kuru dallar
∑ Üçgen bandaj
∑ Tespit tahtalar›
∑ Ö¤renim rehberleri

YÖNTEMLER

∑ Soru-cevap
∑ Anlat›m
∑ Uygulamal› ö¤retim (Demonstrasyon)
∑ Rehberlik
∑ Oyun

‹fiLEN‹fi

Birinci Ders
• S›n›fa kuru dal parçalar› getirilir. Ö¤rencilere de birer parça verilerek k›rmalar›

istenir. Ne oldu¤u sorularak verilen yan›tlarla k›r›¤›n tan›m› ile iliflki kurulur. Bu s›rada
ilgili resim gösterilir.

• K›r›k tan›m›ndan yola ç›karak eklemin tan›m› yap›l›r, eklem yap›s›nda oluflan ç›k›k ve
burkulmalardan bahsedilir. Ç›k›k ve burkulmalar›n k›r›ktan farkl› olarak eklem
yerlerinde oluflan sorunlar oldu¤u vurgulan›r, belirtileri say›l›r, ilgili resimler gösterilir,
k›r›k, ç›k›k ve burkulmalarda ilkyard›m uygulamalar›n›n neler oldu¤u s›n›fa anlat›l›r.

• Bu aç›klamalardan sonra kendilerinin veya bir yak›nlar›n›n bu tür bir olayla karfl›lafl›p
karfl›laflmad›klar› ve e¤er karfl›laflt›larsa bu durum karfl›s›nda ne yapt›klar›, ne
yaflad›klar› sorulur. Cevaplar paylafl›l›r.

• Ö¤retmen önce ön kol ve bacak kemi¤i k›r›klar›nda tespit ve üçgen bandajla kol ask›s›
ö¤renim rehberlerinin okunmas›n› sa¤lar. Daha sonra s›ras›yla ö¤rencilere uygulamal›
ö¤retim (demonstrasyon) kurallar›na uygun olarak gösterir ve ikinci derste ö¤rencilerin
de uygulayaca¤›n› söyler.

BÖLÜM 9: KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

SÜRE : 80’

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALAR
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‹kinci Ders
• Is›nma oyunu: Ö¤renciler s›n›fta düzgün bir flekilde yan yana tek s›ra halinde dizilirler.

Hayali olarak birbirine paralel 3 çizgi çizilir. Kenardaki k›rm›z› çizgi k›r›k, ortadaki sar› çizgi
ç›k›k, di¤er kenardaki mavi çizgi burkulma çizgisidir. Ö¤retmen k›r›k dedi¤inde ö¤renciler
k›r›k çizgisinde toplan›r. Burkulma dendi¤inde, burkulma çizgisine geçerler. Bu arada
ö¤retmen ö¤rencileri flafl›rtmak için ayn› çizgiyi tekrarlayabilir. Bir süre oyuna
devam edilir. Ö¤retmenin dedi¤i çizgide yer almayan çocuklar oyundan elenir.
Örne¤in; k›r›k dedi¤inde burkulma çizgisine geçenler ya da ç›k›k dedi¤inde k›r›k çizgisinde
kalan çocuklar elenir. Oyunun sonunda birinci ya da birinciler alk›fllan›r. Bu oyunun
amac›n›n birinci dersle de iliflki kurularak ana hatlar› ile konu hakk›nda hat›rlatma yap›l›r.

• Ö¤retmen ö¤rencileri gruplara ay›r›r. Gruplara tespitlerle ilgili malzemeler da¤›t›l›r.
Ö¤rencilerden birbirlerinin üzerinde uygulama yapmalar›n› ister. Uygulama s›ras›nda
ö¤renim rehberler ini  kul lanmalar›n›  sa¤lar .  Gruplara rehberl ik  yapar.

• Ö¤rencilere k›r›k, ç›k›k, burkulmalardan korunmak için güvenli davran›fllar›n yaz›l›
oldu¤u renkli kartlar da¤›t›l›r. Ö¤renciler k›r›k, ç›k›k ve burkulmalarda güvenli
davran›fllar›n neden önemli oldu¤unu aç›klayarak güvenli davran›fllar› okurlar. Daha
sonra ö¤retmen bütün halinde tahtaya yazd›¤› güvenli davran›fllar› okutur.

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALAR

Ö⁄RETMENE NOTLAR

1, 2, 3. s›n›flarda;
∑ Sadece basit kol ask›s› ö¤retilir.
∑ K›r›k, ç›k›k ve burkulmalar›n sadece tan›m› yap›l›r.

Bütün s›n›flarda;
∑ ‹kinci ders baflka bir gün ifllenecekse konuyu uygulamal› olarak tekrarlayarak bafllar.
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. K›r›k, ç›k›k ve burkulmalarda güvenli davran›fllar nelerdir?
Güvenli davran›fl listesi:

∑ Oyun oynarken, koflarken zemine dikkat ederim, toprak ve kum alanda oynar›m.
∑ Islak yerlerde oynamam.
∑ Merdivenlerden inip ç›karken arkadafllar›m› itmem.
∑ Tenefüse ç›karken yavafl ve dikkatli olurum.
∑ Merdivenlerden inerken t›rabzanlara tutunarak inerim. T›rabzanlara oturmam ve

t›rabzanlardan kaymam.
∑ Oynarken arkadafllar›m› itmem.
∑ Bisiklet, paten ve kaykayla oynarken h›z yapmam, güvenli yerlerde oynar›m.
∑ Merdivenlere oyuncak, ayakkab›, vb. gibi eflyalar b›rakmam.
∑ Otobüse, okul servisine binerken tutunarak binerim, okul servisinde itiflip kak›flmam.
∑ Okul servisi tamamen durmadan inmek için aya¤a kalkmam.
∑ Okul servisinde ayakta durmam, otururum.
∑ Okul servisinin penceresinden elimi,  kolumu veya bafl ›m› ç›kartmam.
∑ Oyun oynarken kordonlar›, ba¤c›klar› olmayan k›yafetler giyerim.
∑ Oynarken rahat, spor ayakkab›lar giyerim, ayakkab›m›n ba¤c›klar›n› ba¤lar›m.
∑ Çocuk bahçesindeki oyuncaklarla oynarken kayd›rakta ya da sal›ncakta ayakta durmam.
∑ Kayd›ra¤a önünden t›rmanmam, arka taraftaki merdivenleri kullanarak t›rman›r ve

kayar›m.

2. K›r›k nedir?
K›r›k, kemik bütünlü¤ünün bozulmas›d›r.

3. K›r›k belirtileri nelerdir?
∑ A¤r›
∑ fiekil bozuklu¤u
∑ Hareket kayb›
∑ fiifllik

4. K›r›kta ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Hasta veya yaral› hareket ettirilmez.
∑ Kolda k›r›k varsa saat, bilezik gibi eflyalar› ç›kart›l›r.
∑ K›r›k flüphesi olan bölge etrafta bulunan kitap, sopa, tahta, karton gibi sert

malzemelerle mümkünse k›r›¤›n üst ve alt›ndaki eklemleri içine alacak flekilde tespit
edilir.

• K›r›lan organ hareket ettirilmez ve düzeltilmeye çal›fl›lmaz.
∑ 112 Acil Yard›m Servisi aranarak t›bbî yard›m istenir.

5. Burkulma nedir, belirtileri nelerdir?
Eklem yüzeylerinin anl›k olarak ayr›lmas›d›r.

Burkulma belirtileri;
∑ A¤r›,
∑ K›zar›kl›k, flifllik,
∑ Hareketlerde k›s›tlanmad›r.

6. Burkulmada ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ S›k›flt›r›c› bandaj ile burkulan eklem tespit edilir.
∑ Burkulan yer yukar› kald›r›l›r.
∑ Hareket ettirilmez.
∑ 112 Acil Yard›m Servisi aranarak t›bbî yard›m istenir.

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALAR
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7. Ç›k›k nedir, belirtileri nelerdir?
Eklem yüzeylerinin kal›c› olarak ayr›lmas›d›r.

Ç›k›k belirtileri;
∑ A¤r›,
∑ fiifllik,
∑ K›zar›kl›k,
∑ Hareketlerde k›s›tlanmad›r.

8. Ç›k›kta ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Eklem bulundu¤u flekilde tespit edilir.
∑ Ç›k›k yerine oturtulmaya çal›fl›lmaz.
∑ 112 Acil Yard›m Servisi aranarak t›bbî yard›m istenir.

9. Ön kol k›r›¤›n›n tespiti (k›r›k kolun sabitlefltirilmesi) nas›l yap›l›r?
Ön kol k›r›¤› ile karfl›laflt›¤›m›zda ön kol k›r›¤› tespiti yaparak do¤ru ilk yard›m›
uygulayabiliriz.

Bunun için;
• 2 adet sert ve dayan›kl› tahta, gazete, karton vb. malzeme seçilir.
• Bu malzeme pamuk, bez, tshirt gibi yumuflak bir materyal ile ayr› ayr› sar›l›r.
• Malzemelerden biri elin iç yüzünden dirse¤e kadar içten yerlefltirilir.
• Di¤er malzeme elin d›fl yüzünden dirse¤e kadar d›fltan yerlefltirilir.
• Bilekten ve dirse¤e yak›n bölgeden iki fleritle ba¤lan›r.

10. Kol ask›s› nas›l yap›l›r?
Ön kol k›r›¤› tespiti yapt›ktan sonra k›r›k kolu kol ask›s›na al›r›z.
Bunun için;
• Üçgen bandaj yaral›n›n gövdesi üzerinde, üçgenin tepesi dirsek taraf›na, taban›

gövdeyle ayn› hizada olacak flekilde yerlefltirilir,
• Kol dirsek hizas›nda bükülü olarak gö¤sün alt k›sm›na yerlefltirilir,
• Üçgen bandaj›n iki ucu yaral›n›n boynuna dü¤ümlenir,
• Parmaklar› görülebilir fleklide b›rak›l›r,
• ‹kinci bir üçgen bandaj gö¤üs bofllu¤u ve yaral› kol üzerine yerlefltirilerek iki uçu

di¤er koltuk alt›nda birbirine ba¤lanarak kol ask›s› deste¤i yap›l›r.

11. Bacak k›r›¤›nda baca¤›n tespiti (sabitlefltirilmesi) nas›l yap›l›r?
• Bacaklar tutulur yavaflca çekilir,
• Do¤al boflluklar kullan›larak (dizler, bilekler) yaral› baca¤›n alt›ndan kumafl fleritler

geçirilir,
• Yumuflak malzemeyle kaplanm›fl tespit malzemelerinden biri iç taraftan kas›ktan

aya¤a kadar yerlefltirilir,
• Di¤eri d›fl taraftan kalçadan aya¤a kadar yerlefltirilir,
• Bilek hizas›ndaki flerit ayak taban› üzerinde 8 (sekiz) fleklinde dü¤ümlenir,
• S›ras›yla fleritler d›fl taraftaki tespit tahtas› üzerine gelecek flekilde ba¤lan›r.

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALAR
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Genel Prensipler

1. Hasta veya yaral›n›n endiflelerini giderme

2. Bilezik, yüzük gibi tak›lar› ç›karma

3. Sert, dayan›kl› materyal seçme

4. Yumuflak materyal ile takviye etme

Ön Kol ve Bile¤in Sert Malzeme ‹le Tespiti

1. Yumuflak madde ile kaplanm›fl iki tespit
malzemesi haz›rlama

2. Birini parmak diplerinden dirse¤e
kadar içten yerlefltirme

3. Di¤erini elin üst yüzünden dirse¤e
kadar d›fltan yerlefltirme

4. Bilekten ve dirse¤e yak›n bir bölgeden
iki fleritle ba¤lama

5. Kol ask›s› ile tespit etme

ÖN KOL VE B‹LE⁄‹N SERT MALZEME ‹LE TESP‹T‹ UYGULAMA BECER‹S‹
Ö⁄REN‹M REHBER‹

U Y G U L A M A

1 2 3 4 5
DAVRANIfi  BASAMAKLARI

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALAR

1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar



Genel Prensipler

1. Hasta veya yaral›n›n endiflelerini
giderme

2. Bilezik, yüzük gibi tak›lar›n› ç›karma,
parmak uçlar›n› görünür b›rakma

3. Parmak uçlar›ndan dolafl›m› kontrol
etme (renk ve duyarl›l›¤›na bak›l›r)

Kol Ask›s›

1. Üçgen bandaj› tepesi dirsek, taban›
gövde ile ayn› hizada yerlefltirme

2. Kolu dirsek hizas›ndan bükülü olarak
gö¤sün alt k›sm›na yerlefltirme

3. Üçgen bandaj›n iki ucunu yaral›n›n
boynuna dü¤ümleme

4. Parmaklar› görülebilir flekilde b›rakma

5. Kol ask›s› deste¤ini gö¤üs bofllu¤u ve
yaral› kol üzerine yerlefltirerek iki
ucu di¤er koltuk alt›nda birbirine
ba¤lama

KOL ASKISI UYGULAMA BECER‹S‹ Ö⁄REN‹M REHBER‹

U Y G U L A M A

1 2 3 4 5
DAVRANIfi  BASAMAKLARI

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALAR
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1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar



Genel Prensipler

1. Hasta veya yaral›n›n endiflelerini giderme

2. Sert, dayan›kl› materyal seçme

3. Yumuflak materyal ile takviye etme

Bacak Kemi¤i K›r›¤›

1. Bacaklar› tutma ve yavaflça çekme

2. Do¤al boflluklar› kullanarak yaral›
baca¤›n alt›ndan kumafl fleritleri
geçirme (3’ü diz kapa¤› alt›nda ve 2’si diz
kapa¤› üst bölümünde olmak üzere 5 adet).

3. Yumuflak malzemeyle kaplanm›fl
tespit malzemelerinden birini iç
tarafta kas›ktan aya¤a kadar
yerlefltirme

4. Di¤erini d›fl tarafta kalçadan aya¤a
kadar yerlefltirme

5. Bilek hizas›ndaki fleritle ayak taban›
üzerine 8 flekli verilerek ba¤lama

6. S›ras›yla di¤er fleritleri d›fl taraftaki tespit
tahtas› üzerine gelecek flekilde ba¤lama

BACAK KEM‹⁄‹ KIRI⁄I TESP‹T‹ UYGULAMA BECER‹S‹ Ö⁄REN‹M REHBER‹

U Y G U L A M A

1 2 3 4 5
DAVRANIfi  BASAMAKLARI

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALAR

66

1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar



BÖLÜM 10
KAN fiEKER‹ DÜfiMES‹NDE

GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

67



AMAÇ

Bu konu sonunda ö¤renciler,
∑ Kan flekeri düflmesinde güvenli

davran›fllar› aç›klayabilecekler,
∑ Kan flekeri düflmesinde ilkyard›m

uygulayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. Kan flekeri düflmesinin tan›m›n›
söyleyebilme

2. Kan flekeri düflmesinin nedenlerini
sayabilme

3. Kan flekeri  düflmesinin belirtilerini
sayabilme

4. Kan flekeri düflmesinde ilkyard›m
uygulayabilme

5. Kan flekeri düflmesi ile ilgili güvenli
davran›fllar› sayabilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

∑ Hikâye
∑ Kan flekeri düflmesinde güvenli davran›fl listesi

YÖNTEMLER

∑ Soru-cevap
∑ Anlat›m
∑ Hikâye
∑ Beyin f›rt›nas›

‹fiLEN‹fi

∑ Is›nma oyunu: Ö¤rencilerden içinde fleker olan yiyecekleri söylemeleri istenir.

∑ Ö¤retmen hikâyeyi da¤›t›r. Okumalar› için 3-5 dakika süre verir. Sonra hikâyede neler
oldu ve neden oldu¤unu vurgulayarak konuyla ba¤lant› kurulur.

∑ Hikâyeye dayanarak kan flekeri düflmesinin tan›m›, nedenleri, belirtileri anlat›l›r.

∑ Kan flekeri düflmemesi için al›nmas› gereken önlemler hikâye ile ba¤lant› kurularak soru
cevap fleklinde ifllenir. Eksiklikler tamamlan›r. Bütün do¤ru cevaplar tahtaya yaz›l›r.

∑ Daha sonra hikâye bu bilgilere dayanarak olumlu flekilde düzeltilerek tekrarlan›r.

∑ Özet olarak kan flekeri düflmesinde ilkyard›m tekrarlat›l›r.

Ö⁄RETMENE NOTLAR

∑ 1. s›n›fa hikâye ö¤retmen taraf›ndan okunur.
∑ Hikâye fotokopi çektirilerek ö¤rencilere da¤›t›l›r.

KAN fiEKER‹ DÜfiMES‹

BÖLÜM 10: KAN fiEKER‹ DÜfiMES‹NDE GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

SÜRE : 40’

68



H‹KÂYE

O gün 23 Nisand›. Tülin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› törenlerine
kat›laca¤› için çok heyacanl›yd›. Tülin’in annesi kahvalt› masas›n› haz›rlam›flt› ve Tülin’in
gelmesini bekliyordu. Mutfa¤a gelen Tülin annesinin tüm ›srarlar›na ra¤men acelesi
oldu¤unu söyleyerek kahvalt› yapmadan h›zla evden ç›k›p tören alan›na gitti. Bütün
arkadafllar› oradayd›, hep birlikte ö¤retmenlerinin onlar› ça¤›rd›¤› tören alan›na gittiler.
Ö¤retmen, yapacaklar› gösteri için onlar› s›raya sokarken Tülin kendini kötü hissetmeye
bafllad›. Rengi soluklaflt›, so¤uk so¤uk terliyordu. Tülin’in bu durumunu farkeden
ö¤retmeni, Tülin’i s›ran›n d›fl›na alarak yere oturttu. “Kahvalt› yapt›n m›?” diye sordu.
Tülin bafl›n› hay›r fleklinde sallad›. Ö¤retmeni “Kan flekerin düfltü herhalde Tülin” diyerek
çantas›ndan ç›kart›¤› flekeri Tülin’e verdi. Tülin hemen kendine geldi, yüzü gülmeye
bafllam›flt›, “Art›k iyiyim ö¤retmenim” dedi ve arkadafllar›n›n yan›na gitti. Ö¤retmenleri
tüm gruba hitaben “Bir fley yemeden okula gelirseniz kendinizi halsiz ve kötü hissedersiniz,
derslerinizde baflar›l› olamazs›n›z” diyerek kahvalt› yapman›n önemini belirtti.

KAN fiEKER‹ DÜfiMES‹
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. Kan flekeri düflüklü¤ü nedir?
• Herhangi bir nedenle kan içinde bulunan fleker miktar›n›n azalmas›d›r.

2. Kan flekeri düflmesi nedenleri nelerdir?
• fieker hastal›¤›,
• Uzun süre aç kalma,
• Uzun süre egzersiz yapmad›r.

3. Kan flekeri düflmesinin belirtileri nelerdir?
• Aniden ac›kma,
• Terleme,
• Titreme,
• Yorgunluktur.

4. Kan flekeri düflmesinde ilkyard›m nas›l uygulan›r?
• Hastan›n bilinci yerindeyse flekerli su içirilir.
• 15-20 dakikada belirtiler geçmiyorsa bir sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.

5. Kan flekeri düflmesi ile ilgili güvenli davran›fllar nelerdir?
• Okula gitmeden önce kahvalt›m› mutlaka yapar›m.
• Okulda ac›k›rsam büyüklerimin önerdi¤i yiyeceklerden yerim.
• Aç karn›na koflup oynamam.
• Terlersem, aniden ac›k›rsam, yorgunluk hissedersem büyüklerime söylerim.

KAN fiEKER‹ DÜfiMES‹
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BÖLÜM 11
HAVALELERDE GÜVENL‹ DAVRANIfi

VE ‹LKYARDIM
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AMAÇ

Bu konu sonunda ö¤renciler;
• Havale ile ilgili güvenli davran›fllar›

aç›klayabilecek, havale geçiren
kifliye ilkyard›m
uygulayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. Havale ile ilgili güvenli davran›fllar›
söyleyebilme

2. Havalenin tan›m›n› söyleyebilme
3. Havalenin nedenlerini sayabilme
4. Havalenin çeflitlerini (ateflle ve sara

ile oluflan) söyleyebilme
5. Havale geçiren kifliye ilkyard›m

müdahalesini söyleyebilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

∑ Tahta
∑ Tepegöz
∑ Mesajlar›n yer ald›¤› kartlar

YÖNTEMLER

∑ Soru-cevap
∑ Anlat›m
∑ Oyun

‹fiLEN‹fi

∑ Is›nma oyunu: Ö¤retmen gönüllü ö¤rencilerden bir ebe seçer. Ebe s›n›ftan ç›kar.
S›n›ftaki ö¤renciler bir nesneyi saklarlar. Ebe içeri al›n›r ve s›n›f içinde
gezinir. Ebe saklanan nesneye yaklaflt›kça ö¤renciler “s›n›f s›cak, çok s›cak,
yan›yorsun” der, uzaklaflt›kça da so¤uk, çok so¤uk, donuyorsun diyerek ebeyi
yönlendirir. Bu flekilde ebe 2 veya 3 tahmin hakk›yla nesneyi bulmaya çal›fl›r.
Bulursa alk›fllan›r.

∑ Is›nma ile konu iliflkisi kurularak havelenin tan›m› yap›l›r. Havalenin en çok
rastlanan iki nedeni söylenir.

∑ Yüksek ateflle meydana gelen havale ve ilkyard›m› aç›klan›r.

∑ Sara krizi ve ilkyard›m› aç›klan›r.

∑ Ö¤rencilere böyle  olaylarla karfl›lafl›p karfl›laflmad›klar› sorularak deneyimleri
paylafl›l›r, örnekler verilir.

∑ Havalelerde ilkyard›m ile ilgili önemli mesajlar›n yer ald›¤› cümleler okunur.
Ö¤rencilerden yap-yapma fleklinde cevaplamalar› istenir. Sonunda mesajlar›n
tümü tekrar edilir.

BÖLÜM 11: HAVALELERDE GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

SÜRE : 40’

HAVALELER
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SORULAR

∑ Yüksek ateflli bir çocu¤un üzeri s›k›ca örtülür mü? (HAYIR).
∑ Atefli düflmediyse çocu¤a ›l›k su ile dufl ald›r›l›r m›? (EVET).
∑ Sara krizi geçiren kiflinin kafas› zarar görmesin diye bafl›n›n alt›na yumuflak

giysiler konulur mu?  (EVET).
∑ Sara krizi geçiren kiflinin a¤z› aç›lmaya çal›fl›lmal›, kol ve bacaklar›

tutulmal› m›d›r? (HAYIR)
• Sara krizi geçiren kifliye nöbet geçene kadar müdahale edilmeyip kendi

haline mi b›rak›lmal›d›r? (EVET)

D‹KKAT

“Sara krizi geçiren kiflinin çenesini açmaya çal›flmay›n. El, kol, bacaklar›n›
ba¤lamay›n. Krizin kendili¤inden geçmesini bekleyin.”

HAVALELER
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HAVALELER
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. Havale nedir?
 Sinir sistemindeki geçici süreli bir ifllev kayb› sonucu adalelerde meydana gelen

istem d›fl› kas›lmalard›r.

2. Havalenin nedenleri nelerdir?
∑ Beyinde yaralanma
• Beyinde enfeksiyon
• Baz› hastal›klar (sara)
• Yüksek atefl

3. En s›k görülen havale çeflitleri nelerdir?
a) Yüksek ateflle meydana gelen havale,
b) Sara krizi sonucu meydana gelen havaledir.

4. Havale geçiren kifliye yap›lmas› gereken ilkyard›m nas›l olmal›d›r?

a)Yüksek ateflle meydana gelen havalede ilkyard›m;
Vücut s›cakl›¤›n›n 38ºC üstüne ç›kmas› sonucu oluflabilir. En çok 6 ay-6 yafl aras›

çocuklarda görülür.
∑ Hasta ›slak havlu ya da çarflafa sar›l›r.
∑ Atefl düflmediyse ›l›k su ile hava cereyan› olmayan odada dufl yapt›r›l›r.
∑ Sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.

b) Sara krizi sonucu meydana gelen havalede ilkyard›m;
Sara, uzun süre tedavi gerektiren (kronik) bir hastal›kt›r.

∑ Hasta ve kendi güvenli¤imiz sa¤lan›r.
∑ Krizin bitmesi beklenir.
∑ Hastaya zarar verecek eflyalar ortadan kald›r›l›r (masa, sehpa vb.).
∑ Hastan›n bafl›n›n alt›na yumuflak giysiler konur.
∑ Kriz bitince hasta bir sa¤l›k kurulufluna gönderilir.

5. Havalelerle ilgili güvenli davran›fllar flunlard›r:
• Ateflin ç›kt›¤›n› hissetme halinde büyüklere haber vermek,
• Atefli ç›kt›ysa hastan›n üzerini örtmemek,
• Atefli ç›kt›ysa kifliye ›l›k su ile dufl ald›rmak,
• Sara hastal›¤› olanlar›n ilâçlar›n› düzenli olarak içmeleri gerekti¤ini bilmek,
• Sara krizi geçiren kiflinin yaralanmamas› için çevrede zarar verecek eflyalar›

uzaklaflt›rmakt›r.



BÖLÜM 12
ZEH‹RLENMELERDE GÜVENL‹ DAVRANIfi

VE ‹LKYARDIM
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AMAÇ
Bu dersin sonunda ö¤renciler;

∑  Zehirlenme ile ilgili güvenli
davran›fllar› aç›klayabilecek,

∑ Zehirlenmelerde ilkyard›m
uygulayabileceklerdir.

HEDEFLER
1. Zehirlenmelerle ilgili güvenli davran›fllar›

sayabilme
2. Zehirlenmenin tan›m›n› söyleyebilme
3. Zehirlenme yollar›n› sayabilme
4. Sindirim yoluyla oluflan zehirlenme

belirtilerini söyleyebilme
5. Solunum yoluyla oluflan zehirlenme

belirtilerini söyleyebilme
6. Deri yoluyla oluflan zehirlenme belirtilerini

söyleyebilme
7. Zehirlenme çeflitlerine göre ilkyard›m

müdahalesini söyleyebilme
8. Zehirlenmelerde genel ilkyard›m

kurallar›n› söyleyebilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

∑ Tepegöz
∑ fiark› sözü
∑ Belirtilerin yaz›l› oldu¤u kâ¤›tlar
∑ Güvenli davran›fllar›n yaz›l› oldu¤u kartonlar

YÖNTEMLER

∑ Anlat›m
∑ Soru - cevap

‹fiLEN‹fi

∑ 1. ›s›nma oyunu: Ö¤retmen, ö¤rencilere “Bir gün bir gün bir çocuk....” flark›s›n› söyletir
ve konuyla iliflkisini kurar.

∑ 2. ›s›nma oyunu: Ö¤retmen, ö¤rencileri 3 grupta s›ralar. Gruplara sindirim, solunum,
deri isimlerini verir. Ad› okunan grubun aya¤a kalkmas›n›, di¤er grup okundu¤unda
oturmalar›n› ister. Zehirlenme deyince herkesin aya¤a kalkmas›n› ister. Yanl›fl yapan
oyundan ç›kar.

∑ Ö¤rencilere kendilerinin ya da çevrelerinden birisinin zehirlenme olay› ile karfl›lafl›p
karfl›laflmad›klar› sorulur, deneyimler paylafl›l›r.

∑ Ö¤retmen ö¤rencilerden zehirlenmenin ne oldu¤unu söylemelerini ister. Cevaplar al›n›r
ve bu cevaplar›n do¤ru yönleri vurgulan›p, bunlardan yola ç›k›larak zehirlenmenin
tan›m› yap›l›r.

∑ Ö¤rencilere “zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?” diye sorulur. Cevaplar
al›nd›ktan sonra, tahta yukar›dan afla¤› çizgiler çizilerek üçe ayr›l›r ve bölümler
s›ras›yla “sindirim”, “solunum” ve “deri” diye adland›r›l›r.

∑ Solunum, sindirim ve deri yoluyla meydana gelen zehirlenme belirtileri tepegözden
gösterilip, aç›klan›r.

BÖLÜM 12: ZEH‹RLENMELERDE GÜVENL‹ DAVRANIfi  VE ‹LKYARDIM

SÜRE : 40’

ZEH‹RLENMELER
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Ö⁄RETMENE NOTLAR

∑ Verilen ›s›nmalardan biri s›n›f›n özelli¤ine göre ö¤retmen taraf›ndan seçilerek oynan›r.
∑ 1, 2, 3. s›n›flar için güvenli davran›fllar üzerinde daha çok durulur.

∑ Solunum, sindirim ve deri (cilt) yoluyla meydana gelen zehirlenme belirtileri renkli
kâ¤›tlara yaz›larak kâ¤›t say›s› kadar ö¤renciye da¤›t›l›r. Ö¤rencilerden ellerindeki bilginin
hangi zehirlenmeye uygun oldu¤unu bulup tahtaya yap›flt›rmalar› istenir. Tüm
ö¤renciler bilgileri yap›flt›rd›ktan sonra do¤ru s›ralama yap›larak okunur. Tekrar
yap›larak konunun pekiflmesi sa¤lan›r.

∑ Ö¤retmen her üç yolla meydana gelen zehirlenmelerde ilkyard›m uygulamalar›n›n ne
olabilece¤ini sorar ve her birinin ilkyard›m müdahalelerini aç›klar.

∑ Bir kartona yaz›lm›fl olan zehirlenmelerdeki güvenli davran›fl listesi ö¤rencilere
okutturulur. Liste s›n›f›n duvar›na as›l›r.

ZEH‹RLENMELER
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. Zehirlenmelerde güvenli davran›fllar nelerdir?
Güvenli davran›fl listesi:

∑ ‹smini bilmedi¤im fleyleri yiyip içmem.
∑ Temizlik malzemelerini yüksekte saklar›m.
∑ Sebze ve meyveleri y›kamadan yemem.
∑ Havagaz› ve tüp vanas› ile oynamam.
∑ ‹flim bitince havagaz› vanas›n› ya da tüpün vanas›n› kapat›r›m.
∑ Ocak sönmüflse ve gaz kaçm›flsa hemen kap› ve pencereyi açarak ortam› havaland›r›r›m,

çakmak çakmam, elektrik dü¤mesini açmam.
∑ Garaj gibi kapal› ortamlarda oynamam.
∑ Bilmedi¤im, tan›mad›¤›m ilâç gibi nesnelerle oynamam, onlara dokunmam.
∑ ‹lâçla oynamam, oynayan› uyar›r›m.
∑ Hayvan ya da böcek taraf›ndan ›s›r›ld›¤›mda ya da sokuldu¤umda hemen ö¤retmenime

veya büyüklerime haber veririm.
∑ Annem, babam ya da doktor bana al demedikçe hiçbir ilâc› içmem, kullanmam.

2. Zehirlenme nedir?
Vücuda zehirli bir maddenin girmesi ile vücudun normal fonksiyonlar›n›n bozulmas›d›r.

3. Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
∑ Sindirim yoluyla
∑ Solunum yoluyla
∑ Deri yoluyla

4. Sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde belirtiler nelerdir?
∑ Bulant›
∑ Kusma
∑ Kar›n a¤r›s›
∑ ‹shal
∑ Bilinç kayb›
∑ Solunum-kalp durmas›

5. Solunum yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde belirtiler nelerdir?
∑ Nefes darl›¤›
∑ Morarma
∑ Bilinç kayb›
∑ Solunum-kalp durmas›

6. Deri yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde belirtiler nelerdir?
∑ Kafl›nt›
∑ K›zarma
∑ Bilinç kayb›
∑ Solunum-kalp durmas›

7. Sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Bilinç kontrolü yap›l›r, yaflam bulgular› de¤erlendirilir (ABC kontrolü).
∑ Zehirli madde ile temas olduysa a¤›z su ile çalkalan›r, el sabunlu su ile y›kan›r.
∑ Kusturulmaya çal›fl›lmaz.
∑ Bilinç kayb› varsa sabit yan yat›fl (koma) pozisyonu verilir.
 ∑ 112 Acil Yard›m Servisi aranarak t›bbî yard›m istenir.

8. Solunum yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Hastan›n oldu¤u ortam havaland›r›l›r ya da hasta temiz havaya ç›kart›l›r.
• Bilinç kontrolü yap›l›r, yaflam bulgular› de¤erlendirilir (ABC kontrolü).
∑ Bilinci yerindeyse yar› oturur pozisyonda tutulur.
∑ Bilinci kapal›ysa sabit yan yat›fl (koma) pozisyonu verilir.
∑ 112 Acil Yard›m Servisi aranarak t›bbî yard›m istenir.

ZEH‹RLENMELER
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9. Deri yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde ilkyard›m nas›l yap›l›r?
• Yaflam bulgular› de¤erlendirilir (ABC kontrolü).
∑ Zehirli madde ile ellerin temas› önlenir.
∑ Zehir bulaflm›fl giysiler ç›kart›l›r.
∑ Zehirli madde ile temas etmifl vücut bölgesi 15-20 dakika bol su ile y›kan›r.
∑ 112 Acil Yard›m Servisi aranarak t›bbî yard›m istenir.

10. Zehirlenmelerde genel ilkyard›m kurallar› nelerdir?
∑ Zehirlenmeye neden olan madde uzaklaflt›r›l›r.
∑ Hayati fonksiyonlar›n devam› sa¤lanmaya çal›fl›l›r.
∑ 112 Acil Yard›m Servisi aranarak t›bbî yard›m istenir.

ZEH‹RLENMELER

79





BÖLÜM 13
HAYVAN ISIRMALARINDA VE SOKMALARINDA

GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM
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AMAÇ

Bu dersin sonunda ö¤renciler;
∑ Hayvan ›s›rmalar› ve sokmalar› ile ilgili

güvenli davran›fllar› söyleyebilecekler,
∑ Hayvan ›s›rmalar› ve sokmalar›nda

ilkyard›m uygulayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. Hayvan ›s›rmalar›n›n önemini söyleyebilme
2. Kedi, köpek ›s›rmas›nda ilkyard›m

uygulayabilme
3. Ar› sokmas›n›n belirtilerini söyleyebilme
4. Ar› sokmas›nda ilkyard›m uygulayabilme
5. Akrep sokmas›n›n belirtilerini

söyleyebilme
6. Akrep sokmas›nda ilkyard›m uygulayabilme
7. Y›lan sokmas›n›n belirtilerini söyleyebilme
8. Y›lan sokmas›nda ilkyard›m uygulayabilme
9. Deniz canl›lar› sokmas›nda belirtileri

söyleyebilme
10. Deniz canl›lar› sokmas›nda ilkyard›m

uygulayabilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

∑ Kâ¤›t
∑ Tepegöz
∑ Tahta
∑ Renkli tahta kalemi

YÖNTEMLER

∑ Anlatma
∑ Soru-cevap
∑ Örnek olay çal›flmas›

‹fiLEN‹fi

∑ Is›nma oyunu: Ö¤rencilere hayvan resimleri gösterilir. Her hayvan için insanlarla ilgili
ne gibi tehlikeleri olabilece¤i sorulur ve konuyla iliflkisi kurulur.

∑ Ö¤rencilere kendilerinin ya da bir yak›nlar›n›n bafl›na gelen hayvan ›s›rma veya
sokmas› ile ilgili deneyimleri olup olmad›¤› sorulur. Olay oldu¤unda ne hissettikleri ve ne
yapt›klar› ö¤renilerek deneyimler paylafl›l›r.

∑ Ö¤renciler 4-5 gruba ayr›larak hayvan ›s›rma ve sokmalar› ile ilgili örnek olaylar
ve sorular verilerek ne yapmalar› gerekti¤ini tart›flmalar› ve örnek olaylardaki sorulara
cevap vermeleri istenir. Verilen sürenin ard›ndan her gruptan örnek olaylar ve cevaplar›
al›narak s›n›fta tart›fl›l›r.

∑ Her gruptan kendi konusu ile ilgili güvenli davran›fllar› tart›flarak bulmalar› istenir.
Sonuçlar büyük bir kâ¤›da ya da tahtaya yaz›larak s›n›fça okunur.

∑ Her gruba verilmifl olan hayvan sokmas› ve ›s›rmalar›yla ilgili ifadeler s›n›fa okunarak
ö¤rencilerden do¤ru ya da yanl›fl diye cevaplamalar› istenir.

ISIRIK VE HAYVAN SOKMALARI

BÖLÜM 13: HAYVAN ISIRMA ve SOKMALARINDA
GÜVENL‹ DAVRANIfi  VE ‹LKYARDIM

SÜRE : 40’
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Ö⁄RETMENE NOTLAR

1, 2, 3. s›n›flarda;

∑ Y›lan, akrep resmi gösterilmez.
∑ Sadece ar› sokmalar› ve köpek ›s›rmalar› anlat›l›r.
∑ Örnek olay çal›flmalar› ço¤alt›larak gruplara da¤›t›l›r.
∑ Konuyla ilgili do¤ru-yanl›fl 10 ifade haz›rlan›r.

ISIRIK VE HAYVAN SOKMALARI
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ÖRNEK OLAY ÇALIfiMALARI

1. Tolga, Turbo ve Tülin bahçede arkadafllar› ile oynarken Tolga küçük bir köpek gördü.
Hemen yan›na koflarak onunla oynamak istedi. Köpek biraz tedirgindi. Sa¤a sola kaçmak
istedi çocuklar hep beraber onu yakalamaya çal›flt›lar. O s›rada köpek Tolga’y› elinden
›s›rd›. Hepsi çok korkmufllard›. Tolga a¤lamaya bafllad›. Çocuklar hemen Tolga’n›n
annesine haber verdiler. Annesi Tolga’n›n elinin üzerine bir bez koyarak onu acele
hastaneye götürdü.

∑ Tolga do¤ru davrand› m›?
∑ Tolga’n›n annesi ne yapt›? Do¤ru muydu?
∑ Sizce böyle bir olay›n bafl›n›za gelmemesi için yap›lmas› gereken güvenli davran›fllar

neler olmal›d›r?

2. Turbo ve arkadafllar› 1 May›sta pikni¤e gittiler. Hep birlikte yiyip içip e¤leniyorlard›.
Tülin top oynamaktan yorulmufl ve çok ac›km›flt›. Bir fleyler yemek istedi ve yanlar›nda
getirdikleri yiyeceklerin üstündeki örtüyü kald›rd›. Tam o s›rada boynunda bir ac›
hissetti ve ba¤›rd›. Arkadafllar› koflarak yan›na geldi. Tülin’in boynu k›zarm›flt› ve
yan›yordu. Çok ac› çekti¤ini söylüyordu. Turbo hemen Tülin’in boynuna bakt› ve i¤neyi
gördü. Etraftakilerden c›mb›z isteyerek i¤neyi ç›kard›. K›zar›k bölgeye so¤uk su döktü.
Tülin’i yat›rarak oyuna devam ettiler. Akflam olunca etraf› toplay›p eve döndüler.

∑ Burada sorun nedir?
∑ Turbo neler yapt›?
∑ Siz olsayd›n›z baflka neler yapard›n›z?
∑ Böyle bir olayla ilgili güvenli davran›fllar sizce ne olmal›d›r?

3. Turbo yaz tatilinde Urfa’ya amcas›n›n yan›na gitmiflti. Amcas›n›n o¤lu Sad›k’la arkadafll›k
ediyordu. Sad›k karfl›daki tarlada babas›na yard›m etmek için çal›fl›yordu, Turbo da
onlara yard›m ediyordu. Tarladaki tafllar› topluyorlard›. Sad›k tam bir tafl› kald›rm›flt›
ki elinde korkunç bir ac› hissetti ve ba¤›rmaya bafllad›. Turbo koflarak geldi, tafl›n alt›nda
akrep vard›. Üzerine tafl atarak akrebi öldürdü. Turbo Sad›k’a sakin olmas›n› söyleyerek
amcas›ndan hemen 112 Acil Yard›m Servisini aramas›n› istedi. Sad›k’› hemen düz olarak
yere yat›rd› ve k›m›ldamamas›n› söyledi. Amcas›ndan su isteyerek yaran›n üzerine döktü. O
s›rada 112 Acil Sa¤l›k Ekibi gelerek gerekeni yapt›.

∑ Burada Turbo ne yapt›?
∑ Sizce yap›lanlar do¤ru mu?
∑ Siz olsayd›n›z baflka neler yapard›n›z?
∑ Böyle bir olayla ilgili güvenli davran›fllar sizce ne olmal›d›r?

4. Tolga, Turbo ve Tülin Alanya’da tatil yap›yorlard›. Sitelerinin bahçesinde bahç›van olarak
çal›flan ‹smail ve Musa ö¤le tatilinde budamakta olduklar› çiçeklerin yak›n›na oturup
sandviçlerini yiyorlard› ve site sakinlerinden birinin ikram etti¤i çay› içiyorlard›. Musa
birden aya¤›n› bir fleyin ›s›rd›¤›n› söyledi. Bakt›lar ki az ilerde bir y›lan süzülüyordu. Oradan
geçmekte olan Tolga, Turbo ve Tülin bir fleyler oldu¤unu fark edip koflarak Musa’n›n
yan›na geldiler. Turbo, ‹smail’e hemen 112 Acil Yard›m Servisini aramas›n› söyledi ve
Musa’y› sakinlefltirmeye çal›flarak k›p›rdamamas›n› istedi. Hep birlikte yard›m›n gelmesini
beklediler.

∑ Tolga, Turbo ve Tülin do¤ru davrand›lar m›?
∑ Turbo ne yapt›?
∑ Siz olsayd›n›z baflka neler yapard›n›z?
∑ Böyle bir olayla ilgili güvenli davran›fllar sizce ne olmal›d›r?

ISIRIK VE HAYVAN SOKMALARI
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. Hayvan ›s›rma ve sokmalar›nda güvenli davran›fllar nelerdir?
Güvenli davran›fl listesi:
• Ormanl›k ve da¤l›k arazide uzun kollu tiflort ve pantolon giyerim.
• Pantolonumun paçalar›n› çorap ya da botlar›m›n içine sokar›m.
• Ara s›ra saçlar›m›, s›rt›m› ve omuzlar›m› kontrol ederim (ar›, böcek vs. var m›?).
• Y›lan v.b. hayvanlar›n oldu¤unu bildi¤im veya duydu¤um yerlerde yürümem ve

oynamam.
• E¤er y›lan v.b. hayvanla karfl›lafl›rsam geldi¤im yoldan geri dönerim.
• Sa¤lam ve dayan›kl› ayakkab› veya bot giyerim.
• Tan›mad›¤›m kedi, köpek ve di¤er hayvanlardan uzak dururum.
• Ar›lar›n yo¤un oldu¤u yerlerde dolaflmam, kovanlar› ellemem.
• Bal reçel v.b. yiyecekleri aç›k havada yerken dikkatli olurum.

2. Hayvan ›s›rmalar› neden önemlidir?
∑ Hayvanlar›n a¤z›nda daima mikrop vard›r.
∑ Kedi, köpek, vb. hayvanlar›n diflleri sivri ve keskindir. Is›rmalar› halinde derin dokular›

etkiler ve mikroplar derine ifller.

3. Kedi köpek ›s›rmalar›nda ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Hafif yaralanmalarda yara befl dakika süreyle sabun ve so¤uk suyla y›kan›r.
∑ Yaran›n üstü temiz bir bezle kapat›l›r.
∑ Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle bas›nç uygulanarak

kanama durdurulur.
∑ Derhal 112 Acil Yard›m Servisi aranarak t›bbî yard›m istenir ve kifli

kuduz afl›s› için uyar›l›r.

4. Ar› sokmalar›n›n belirtileri nelerdir?
∑ Ar›n›n soktu¤u yerde ac›, fliflme, k›zar›kl›k oluflur.

D‹KKAT
“Ar› sokmas› alerjik bünyeli kiflilerde tehlikeli olabilir.”

5. Ar› sokmalar›nda ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Yaral› bölge y›kan›r.
∑ Derinin üzerinden e¤er görülüyorsa ar›n›n i¤nesi ç›kar›l›r.
∑ So¤uk uygulama yap›l›r (Sirke ve amonyak kullan›lmamal›d›r.).
∑ Ar› e¤er a¤›zdan sokmuflsa, solunumu güçlefltiriyorsa buz emmesi sa¤lan›r.
∑ A¤›z içi sokmalar›nda ve alerjisi olanlar için t›bbî yard›m istenir.

6. Akrep sokmalar›n›n belirtileri nelerdir?
∑ A¤r›, fliflme (ödem),  iltihaplanma,
∑ K›zarma, morarma,
∑ Adale kas›lmalar› (kramplar›), titreme ve kar›ncalanma,
∑ Huzursuzluk ve havale gözlenebilir.

7. Akrep sokmalar›nda ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Kifli hareket ettirilmez, sakinlefltirilip dinlenmesi sa¤lan›r.
∑ Kifli yatar pozisyonda tutulur.
∑ Yaraya so¤uk uygulama yap›l›r.
∑ Sokulan bölgenin üst taraf›na kan dolafl›m›n› engellemeyecek flekilde bandaj uygulan›r.
∑ Yara üzerine hiçbir giriflim yap›lmaz.

ISIRIK VE HAYVAN SOKMALARI
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8. Y›lan sokmalar›n›n belirtileri nelerdir?
Lokal ve genel belirtiler verir.
∑ Bölgede morluk, iltihaplanma (1-2 hafta sürer),
∑ Kusma, kar›n a¤r›s›, ishal gibi sindirim bozukluklar›,
∑ Afl›r› susuzluk,
∑ fiok, kanama,
∑ Psikolojik bozukluklar,
∑ Kalpte ritim bozuklu¤u,
∑ Bafl a¤r›s› ve solunum düzensizli¤idir.

9. Y›lan sokmalar›nda ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Hastan›n sakinlefltirilip, dinlenmesi sa¤lan›r.
∑ Yara su ile y›kan›r.
∑ Yaraya yak›n bölgede bask› yapabilecek eflyalar (yüzük, bilezik, vb.) ç›kar›l›r.
∑ Yara bafl ve boyunda ise yara çevresine bask› uygulan›r.
∑ Kol ve bacaklarda ise yaran›n üst taraf›na dolafl›m› engellemeyecek flekilde bandaj

uygulan›r (Turnike uygulanmaz.).
∑ So¤uk uygulama yap›lmal›r.
∑ Yara üzerine herhangi bir giriflimde bulunulmaz (Yara emilmez.).
∑ Yaflamsal bulgular izlenir.
∑ 112 Acil Yard›m  Servisi aranarak t›bbî yard›m istenir.

10. Deniz canl›lar›n›n sokmas›nda belirtiler nelerdir?
Çok ciddi de¤ildir, lokal ve genel belirtiler görülür.
∑ K›zarma, fliflme, iltihaplanma,
∑ S›k›nt› hissi,
∑ Huzursuzluk,
∑ Havale,
∑ Bafl a¤r›s›d›r.

11. Deniz canl›lar› sokmas›nda ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Kifli hareket ettirilmez.
∑ Batan diken varsa ve görünüyorsa ç›kar›l›r.
∑ S›cak uygulama yap›l›r (Bu hayvanlar›n zehirleri ve salg›lar› s›ca¤a karfl› dayan›ks›zd›r.).
∑ Etkilenen bölge ovulmaz.

ISIRIK VE HAYVAN SOKMALARI
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BÖLÜM 14
GÖZ, KULAK, BURUNA YABANCI C‹S‹M

KAÇMASINDA GÜVENL‹ DAVRANIfi
VE ‹LKYARDIM
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AMAÇ

Bu dersin sonunda ö¤renciler;
∑ Göz, kulak ve buruna yabanc› cisim

kaçmamas› için gerekli güvenli
davran›fllar› aç›klayabilecekler,

∑ Göz, kulak ve buruna yabanc› cisim
kaçmas› durumunda ilkyard›m
uygulayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. Göze, kula¤a, buruna yabanc› cisim
kaçmas›n› önlemek ile ilgili güvenli
davran›fllar› söyleyebilme

2. Göze yabanc› cisim kaçmas› durumunda
ilkyard›m basamaklar›n› söyleyebilme

3. Kula¤a yabanc› cisim kaçmas› durumunda
ilkyard›m basamaklar›n› söyleyebilme

4. Buruna yabanc› cisim kaçmas› durumunda
ilkyard›m uygulayabilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

∑ Kâ¤›t tahtas›
∑ Role play için senaryo

YÖNTEMLER

∑ Grup çal›flmas›
∑ Soru-cevap
∑ Rol oynama veya oyunlaflt›rma
∑ Tart›flma
∑ Demonstrasyon (uygulamal› ö¤retim)
∑ Rehberlik (koçluk)

‹fiLEN‹fi

∑ Is›nma oyunu: Ö¤renciler duvara uzak bir flekilde dizilir. Oyunu yöneten kifli “burnuna”
dokundu¤unda yavafl hareket ederek duvara do¤ru yanafl›rlar. Oyunu yöneten kifli
“gözlerine” dokundu¤unda h›zla hareket ederek duvara do¤ru yanafl›rlar. Oyunu
yöneten kifli “kula¤›na” dokundu¤unda ise olduklar› flekilde kal›rlar. Hareketleri yanl›fl
yapanlar oyundan elenir.

∑ Ö¤rencilerin daha önce kendilerinin veya çevrelerinde tan›k olduklar› konuyla ilgili
deneyimleri paylafl›l›r. Güvenli davran›fllar aç›klan›r. Göz, kulak ve buruna yabanc›
cisim kaçmas› durumunda ilkyard›m ifllemleri ö¤retmen taraf›ndan aç›klanarak gösterilir.

∑ Daha sonra s›n›f 3 gruba ayr›l›r. Birinci gruba göze, ikinciye kula¤a, üçüncüye de buruna
yabanc› cisim kaçmas›yla ilgili senaryo verilerek rol oynamalar› istenir. Oyunlaflt›rmada,
gruptan bir ö¤renci ilkyard›mc› olur ve ö¤renilen ilkyard›m aflamalar›n› uygular.
Gruptaki di¤er ö¤renciler yap›lanlar› not ederler. Ö¤retmen gruplar› gezerek eksikleri
tamamlar.

∑ Rol oynama sonunda s›n›f biraraya gelerek her 3 konu için de genel tekrar yap›l›r.
Kâ¤›t tahtas›ndaki kâ¤›da yaz›larak s›n›f›n görünür bir yerine as›l›r.

BÖLÜM 14: GÖZ, KULAK, BURUNA YABANCI C‹S‹M KAÇMASINDA
GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

SÜRE : 40’

VÜCUDA YABANCI C‹S‹M KAÇMASI
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ROL OYNAMA

1 – GÖZ
Senaryo

Tülin arkadafllar› ile parktaki basketbol sahas›nda oynamaktad›r. Basketbol sahas›,
küçük çocuklar›n oynad›¤› kum havuzuna yak›nd›r. Birden ç›kan rüzgar yak›ndaki kumlar›
havaland›r›r. Bu s›rada Tülin’in gözüne kum kaçar. Tülin birden ellerini gözüne kapar:

Tülin — Ayy, ayy! Gözüm, gözüm çok fena!
Tolga — Ne var yaa?...Amma da ç›tk›r›ld›ms›n!
Turbo — Bir dakika bakay›m, ellerini gözünden çekebilir misin?

Roller : Tülin, Turbo, Tolga

Tart›flma sorular›
• Turbo’nun davran›fllar› do¤ru muydu? Neden?
• Turbo ilkyard›m olarak ne yapmal›yd›?
• Bu oyunda güvenli davran›fllar ne olmal›d›r?

2 – KULAK
Senaryo

Tolga, Tülin ve Turbo, haftasonunda okulun pikni¤ine giderler. Piknikte Fen Bilgisi
Ö¤retmeni Caner Bey çocuklara seslenir:

Caner Bey — Hey, çocuklar! Kim küçük bir kefl if gezisine gelmek istiyor?
Tülin — Ben, ben istiyorum. Heyy!...Turbo, hadi Tolga’y› bul da hep beraber gidelim.
Turbo — Geliyor, tamam hadi!

Hepsi birlikte yola ç›karlar. Hava ve manzara çok güzeldir. Günefl parlamakta, böcekle
uçuflmakta, yolun sa¤›nda küçük bir dere fl›r›ldamaktad›r. Ö¤retmen onlara böcekleri,
bitkileri anlat›rken yavafl yavafl yürümektedirler. Tolga birden elini kula¤›na yap›flt›rarak
z›plamaya bafllar.

Tolga  — Offf! Kula¤›mmm!...
Caner Bey — Tolga, ne oldu?
Tolga — Kula¤›ma birfley girdi. ‹çinde k›m›ld›yor!
Tülin — Böcek mi acaba?
Turbo — Bir bakay›m, dur biraz.

Roller : Tülin, Turbo, Tolga, Caner Bey.

Tart›flma sorular›
• Bu oyundaki olay nedir?
• Turbo bu durumda ne yapmal›yd›?
• Kula¤a yabanc› cisim kaçmas›yla ilgili güvenli davran›fllar nelerdir?

3 – BURUN

Senaryo
Tülin, Turbo, Tolga ve Tolga’n›n küçük kardefli Emre, Turbo’nun evinde televizyon

seyrederlerken Tülin’in gözleri a¤›rlafl›r, oturdu¤u koltukta dalar, gider. Turbo ve Tolga
filme dalm›fllard›r. Tolga’n›n küçük kardefli Emre yavaflça Tülin’e yaklafl›r. Kasedeki
leblebilerden birini alarak yavaflça Tülin’in burun deli¤ine yaklaflt›r›r, parmak ucu hafifçe
Tülin’in burnuna dokunur. Burnu g›c›klanan Tülin birden irkilir, o s›rada nefes almaktad›r.
Leblebi birden Tülin’in burnuna kaçar ve Tülin f›rlar.
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Tülin — Ahh, ne yap›yorsun?
Emre — Tülin Abla sadece flaka yap›yordum.
Tolga — Emre, yine mi muzurluk? Tülin ne oldu?
Tülin — Burnuma birfley soktu, içinde! Nas›l ç›karaca¤›z?
Turbo — Bir saniye, sakin olun, Tülin dön bana bakay›m.

Roller : Tülin, Turbo, Tolga, Emre

Tart›flma sorular›
• Bu oyundaki olay nedir?
• Emre’nin davran›fl› do¤ru muydu?
• Turbo nas›l bir ilkyard›m uygulamal›?
• Buruna yabanc› cisim kaçmas›nda güvenli davran›fl neler olmal›d›r?
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. Göz, kulak ve buruna yabanc› cisim kaçmamas› için yap›lacak güvenli davran›fllar nelerdir?
Güvenli davran›fl listesi:

∑ Leblebi, küçük oyuncak parçalar›, dü¤me gibi küçük cisimleri burnuma, kula¤›ma
sokmamak,

∑ Burnun içine sivri uçlu ya da kesici aletle müdahale etmemek,
∑ Kulak ve burundaki yabanc› cismi ç›karmak için su kullanmamak (Kaçan parçalar flifler

ve daha fazla zarar verebilir.),
∑ Tozlu ve toprakl› alanlarda oynamamak,
∑ Kalem, silgi gibi malzemeleri hiçkimseye f›rlatmamak, kulaklar›ma sokmamak,
∑ Gözüme yabanc› cisim kaçt›ysa ç›karmak için sivri alet yada c›mb›z kullanmamak,

gözümü kapatarak sa¤l›k kurulufluna götürülmemi sa¤lamakt›r.

D‹KKAT

Yabanc› cismi ç›kartmay›n sa¤l›k kurulufluna baflvurun.

2. Göze yabanc› cisimin kaçmas› halinde ilkyard›m nas›l uygulan›r?
     a) Göze kaçan cisim toz gibi küçük madde ise:

∑ Göz ›fl›¤a do¤ru çevrilir ve alt göz kapa¤› içine bak›l›r.
∑ Nemli temiz bir bezle ç›kar›lmaya çal›fl›l›r.
∑ Hastaya gözünü k›rp›flt›rmas› söylenir.
∑ Göz ovulmaz.
∑ Toz ç›km›yorsa kiflinin sa¤l›k kurulufluna gitmesi veya götürülmesi sa¤lan›r.

b) Göze herhangi bir cisim batm›fl yada metal cisim kaçm›flsa:
∑ Gerekmedikçe hasta k›m›ldat›lmaz.
∑ Göze hiçbir flekilde dokunulmaz t›bbî yard›m istenir.
∑ Hastan›n sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.

3. Kula¤a yabanc› cisim kaçmas›nda ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez.
∑ Su de¤dirilmez.
∑ Sa¤l›k Kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.

4. Buruna yabanc› cisim kaçmas›nda ilkyard›m nas›l uygulan›r?
∑ Yabanc› cisimin olmad›¤› burun duvar›na bast›rarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin

at›lmas› sa¤lan›r.
∑ Ç›kmazsa hastan›n sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.
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BÖLÜM 15
SOLUNUM YOLU TIKANMASINDA

GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM



AMAÇ
Bu dersin sonunda ö¤renciler;

∑ Solunum yolu t›kanmas› ile ilgili güvenli
davran›fllar› söyleyebilecekler,

∑ Solunum yolu t›kanmas› olan kifliye
ilkyard›m uygulayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. Solunum yolu t›kanmas› ile ilgili güvenli
davran›fllar› söyleyebilme

2. Solunum yolu t›kan›kl›¤›n›n tan›m›n›
söyleyebilme

3. Tam t›kanma ve k›smi t›kanma
belirtilerini söyleyebilme

4. Solunum yolu t›kan›kl›¤› olan bilinçli
kifliye “Hemlik (Heimlich) Manevras›”
uygulayabilme

5. “Hemlik (Heimlich) Manevras›”
uygulama rehberini kullanabilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

∑ Ö¤renim rehberi
∑ Renkli kâ¤›tlar (iki renk)
∑ Yap›flt›r›c›
∑ Resim kartlar› (tam t›kanmay› gösteren)

YÖNTEMLER

∑ Role Play yapma veya oyunlaflt›rma
∑ Soru-cevap
∑ Anlat›m
∑ Uygulamal› ö¤retim
∑ Rehberlik (koçluk)
∑ Grup çal›flmas›

‹fiLEN‹fi

∑ Is›nma oyunu: Ö¤rencilerden tutabildikleri kadar nefeslerini tutmalar› istenir. Ne
hissettikleri sorularak konuyla iliflkisi kurulur.

∑ Solunum yolu t›kan›kl›¤›n›n tan›m› ö¤rencilerin kat›l›m›yla yap›l›r. Bu konuda
deneyimleri olan ö¤renciler varsa deneyimleri paylafl›l›r.

∑ Solunum yolu t›kanmas›yla ilgili güvenli davran›fllar sorularak eksikler tamamlan›r.
Saydam ya da karttan tekrarlan›r.

∑ Tam t›kanma ve k›smi t›kanma belirtileri olan resimler saydamdan ya da karttan
gösterilerek anlat›l›r.

∑ Ö¤retmen tam ve k›smi t›kanma belirtilerinin ne oldu¤unu solunumu t›kanm›fl kifli
rolünü yaparak gösterir.

∑ Ö¤renciler iki gruba ayr›l›r. Bir grup tam t›kanma rolü, di¤er grup k›smi t›kanma rolü
yaparak s›n›fa gösterirler.

∑ Bilinçli Kiflide Hemlik (Heimlich) Manevras› Ö¤renim Rehberi bir ö¤renciye
okutturulur. Ö¤retmen bir ö¤renci üzerinde Hemlik (Heimlich) Manevras›n› rehberdeki
s›raya göre uygular, ö¤rencilerin ö¤renim rehberinden izlemelerini ister.
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∑ Ö¤rencilerin ikili gruplar hâlinde birbirlerine Hemlik (Heimlich) Manevras› yapmalar›
ve bunu yaparken ö¤renim rehberlerini kullanmalar› sa¤lan›r. Ö¤retmen, gruplarda
dolaflarak onlara rehberlik yapar.

∑ Ö¤rencilere rol oynama yap›laca¤› söylenir ve bu rol oynamay› dikkatle izlemeleri
istenir. Rol yap›lmas›ndan sonra kifliler rollerden ç›kart›l›r, duygular› al›n›r ve grupla
tart›fl›l›r.

∑ Ö¤rencilere üzerinde tam ve k›smi t›kanma belirtilerinin yaz›l› oldu¤u renkli kâ¤›tlar
da¤›t›l›r. Hangi tip t›kanma belirtisi oldu¤unun cevab› al›narak tahtaya daha önceden
haz›rlanan “Tam ve K›smi T›kanma” bafll›klar›n›n alt›na yap›flt›rmalar› istenir. Yanl›fllar
düzeltilir, do¤rular tekrarlan›r.

∑ Güvenli davran›fl listesi okunur ya da ö¤rencilere okutturulur.

∑ Tam t›kanmada ve k›smî t›kanmadaki ilkyard›m s›n›f›n geneline sorulup do¤ru cevap
al›n›r ve tekrarlan›r.

Ö⁄RETMENE NOTLAR

1, 2, 3.s›n›flara;
∑ Hemlik (Heimlich) Manevras› ö¤renim rehberini ö¤retmen okur ve nas›l uyguland›¤›n›
gösterir
∑ Rol yapma uygulanmaz.

Tüm s›n›flarda
∑ Hemlik uygulat›rken, ciddi bir bask› uygulamamalar› konusunda ö¤rencileri uyar›n.

Aksi hâlde kusabilirler.
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ROL OYNAMA

Senaryo

Bugün Tülin’in do¤um günüdür. Sabah büyük bir sevinçle uyan›r ve do¤um günü

partisine ça¤›rd›¤› arkadafllar›yla ö¤leden sonra beraber olman›n hayalini kurar. Ö¤leden

sonra olmufltur. Yavafl yavafl ev sevdikleriyle dolar. Önce oyunlar oynarlar, s›ra do¤um

günü pastas›n›n mumlar›n› üflemeye gelir.

Tülin büyük bir nefes al›r ve mumlar› bir seferde söndürür, bu s›rada arkadafllar› hep

bir a¤›zdan “‹yi ki do¤duun Tülinn” diye flark›lar söylemeye bafllarlar. Hep beraber do¤um

günü pastas›n› afiyetle yerken Tolga büyük bir pasta dilimini a¤z›na götürür ama birden

nefes alamad›¤›n› ve pastan›n soluk borusuna kaçt›¤›n› anlar. Arkadafllar›n› bir telafl al›r.

Tolga’n›n öksüremedi¤i ve nefes alamad›¤›n› gören, ilkyard›m bilen arkadafl› Turbo

yard›m›na koflar ve “Hemlik (Heimlich) Manevras›” uygulayarak ilkyard›m› yapar.

Roller

∑ Tülin
∑ Turbo
∑ Tolga
∑ Di¤er arkadafllar

Tart›flma sorular›

• Bu hikâyede Tolga’n›n bafl›na gelen olay nedir?
• Turbo’nun yapt›¤› ilkyard›m do¤ru mudur?
• Bo¤az›m›za birfley kaçmamas› için yapaca¤›m›z güvenli davran›fllar nelerdir?

SOLUNUM YOLU TIKANMASI

96



E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. Solunum yolu t›kanmas› ile ilgili güvenli davran›fllar nelerdir?
Güvenli davran›fl listesi:

∑ Yeme¤i küçük lokmalar halinde yemek,
∑ Lokmalar› çok iyi çi¤neyerek yutmak,
∑ A¤›zda bir fley varken gülüp konuflmamak,
∑ Küçük cisimleri a¤›za almamak, alanlar› uyarmak,
∑ Arkadafl ›m›z yemek yerken onu güldürmemek, ona flaka yapmamak,
∑ Kuruyemifl yerken dikkatli olmak, iyi çi¤nemek,
∑ Solunum yoluna bir fley kaçan kifli öksürüyorsa onu öksürmeye teflvik etmek, kesinlikle
s›rt›na vurmamakt›r.

2. Solunum yolu t›kan›kl›¤› nedir?
Solunum yolunun, solunum yapabilmek için gerekli hava geçifline engel olacak flekilde

t›kanmas›d›r.
Hava geçifli tamamen engellendi¤inde “tam t›kanma”, hava geçifli az da olsa var ise buna

“k›smî t›kanma” denir.

3. K›smî t›kanma oldu¤unda kiflide ne gibi belirtiler oluflur?
∑ Öksürür,
∑ Nefes alabilir,
∑ Konuflabilir,

 Böyle bir t›kanma varsa; “Kifliye dokunulmaz, kifli öksürmeye teflvik edilir.”.

4. Tam t›kanma oldu¤unda kiflide ne gibi belirtiler oluflur?
∑ Nefes alamaz,
∑ Ellerini boynuna götürür ve ac› çeker,
∑ Konuflamaz,
∑ Rengi morar›r,

   Böyle bir t›kanma söz konusu ise kifliye “Hemlik (Heimlich) Manevras›” yap›l›r.

5. Tam t›kan›kl›¤› olan kifliye “Hemlik (Heimlich) Manevras›” nas›l uygulan›r?
∑ Kifli ayakta ya da oturur pozisyonda durdurulur.
∑ Çok yavafl olmayacak flekilde iki kürek kemi¤inin aras›na elimizin  avuç içiyle 5 kez

vurulur.
∑ Kifliye arkas›ndan sar›larak gövdesi kavran›r ve öne do¤ru iyice e¤ilmifl olmas›na dikkat

edilir.
∑ Bir el yumruk yap›l›r ve yumruk yap›lan el gö¤üs kemi¤i alt ucu ile göbek aras›na

yerlefltirilir. Boflta kalan di¤er el ile yumruk yap›lan el kavran›r.
∑ Kuvvetlice içe ve yukar› do¤ru bast›r›l›r.
∑ Bu hareket 5-7 kez yabanc› cisim ç›kana kadar tekrarlan›r.
∑ Yabanc› cisim ç›kmad›ysa 5 kez s›rta vurma, 5-7 kez kar›na bas› birbiri ard›na uygulan›r.
∑ fiah damar›ndan nab›z ve solunum de¤erlendirilir
∑ 112 Acil Yard›m Servisi aranarak t›bbî yard›m istenir.
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YET‹fiK‹NLERDE VE ÇOCUKLARDA HEML‹K (HEIMLICH) MANEVRASI
Ö⁄REN‹M REHBER‹

U Y G U L A M A

1 2 3 4 5
DAVRANIfi  BASAMAKLARI

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya: Haz›r Haz›r de¤il
‹mza Tarih

Notlar

SOLUNUM YOLU TIKANMASI
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1. Gelifltirilmesi gerekir Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

2. Yeterli Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

3. Ustalaflm›fl Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

Gözlem yap›lamad› Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Tarih

1. Bilinci sesli ve a¤r›l› uyaranlarla kontrol etme

2. Hasta veya  yaral›n›n ABC’sini kontrol etme

Bilinci yerinde ise;

3. S›rt›na 5 kez vurma

4. Hastan›n ayakta ya da oturur pozisyonda iken
arkas›nda durma

5. Arkadan sar›larak gövdesini kavrama

6. Bir elini yumruk yaparak hastan›n karn›n›n üst k›sm›
ile gö¤üs kemi¤i aras›na yerlefltirme

7. Di¤er elini bu elin üstüne koyma

8. Ani hareketle karn›n üst bölümüne
afla¤›dan yukar› do¤ru bas›nç uygulama

9. Ayn› harekete 5-7 kez yabanc› cisim ç›kana kadar
devam etme

(Heimlich)
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AMAÇ

Bu dersin sonunda ö¤renciler;

∑ Hasta veya yaral› tafl›ma ile ilgili güvenli
davran›fllar› ö¤renebileceklerdir,

∑ Hasta veya yaral› tafl›ma tekniklerini
uygulayabileceklerdir.

HEDEFLER

1. Hasta veya yaral› tafl›ma ile ilgili güvenli
davran›fllar› söyleyebilme

2. Hasta veya yaral›y› hangi durumlarda
tafl›yabileceklerini söyleyebilme

3. Hasta veya yaral› tafl›mas›ndaki genel
kurallar› söyleyebilme

4. Acil tafl›ma tekniklerini söyleyebilme
5. Alt›n Beflik tafl›ma yöntemini

uygulayabilme

ARAÇ GEREÇ MATERYAL

∑ Sorular
∑ Cevap kartlar› (do¤ru-yanl›fl)

YÖNTEMLER

∑ Soru-cevap
∑ Anlat›m
∑ Uygulamal› ö¤retim (demonstrasyon)
∑ Rehberlik
∑ Grup çal›flmas›
∑ Oyun

‹fiLEN‹fi
∑ Is›nma oyunu: Adam asmaca oyunu ile “HASTA veya YARALI TAfiIMA” cümlesi

buldurulmaya çal›fl›l›r ve konu ile ba¤lant›s› sa¤lan›r.

∑ Hasta veya yaral› tafl›rken ilkyard›mc› kendi sa¤l›¤›n› tehlikeye atmamak için neler
yapmal›d›r sorusu sorulur. Al›nan cevaplardan do¤rular  tahtaya yaz›l›r ve eksiklikler
tamamlan›r.

∑ ‹lkyard›mc› olarak ola¤anüstü bir tehlike yokken hasta yaral›n›n yerinin de¤ifltiril-
memesi gerekti¤i mesaj› verilir. Tehlike varsa “Acil Tafl›ma Teknikleri” kullan›laca¤›,
bunlardan baz›lar›n›n ö¤rencilere uygulat›laca¤› söylenir.

∑ Alt›n Beflik tafl›ma yöntemi, ö¤retmen taraf›ndan anlat›l›r, bir ö¤renci ile birlikte
ö¤retmen demonstrasyonla Alt›n Befl ik tafl ›ma yöntemini s›n›fa gösterir.

∑ S›n›f üçlü gruplara ayr›l›r. Ö¤retmenin gözetiminde Alt›n Beflik tafl›ma yöntemi
uygulamalar› yap›l›r. Ö¤retmen gruplara rehberlik (koçluk) yapar.

∑ Hasta veya yaral› tafl›ma ile ilgili güvenli davran›fl listesi ö¤rencilere da¤›t›l›r. Liste
okunarak tart›fl›l›r.

∑ Hedeflere uygun 5-6 soru haz›rlan›p do¤ru yanl›fl kartlar› kullan›larak ö¤rencilerin
sorular› cevaplamalar› istenir.

BÖLÜM 16: HASTA VEYA YARALI TAfiIMA TEKN‹KLER‹
GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

SÜRE : 40’
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Ö⁄RETMENE NOTLAR

1, 2, 3. s›n›flarda;
∑ Hasta veya yaral›n›n do¤ru tafl›nmas› niçin önemlidir?
∑ Alt›n Beflik gösterilir. Yapabilirlerse uygulat›l›r.
∑ Güvenli davran›fllar üzerinde durulur

DO⁄RU – YANLIfi SORULARI

1. Yerden çantam› kald›r›rken dizlerimi bükerim. D
2. ‹lkyard›mc› olarak, tehlike söz konusu de¤ilse hasta veya yaral›y› yerinden
oynatmam. D
3. Yang›n, patlama, gaz s›z›nt›s› varsa ve hasta soluk alm›yorsa hastay› olay yerinden
uzaklaflt›r›r›m. D
4. “Alt›n Beflik” tafl›ma tekniklerinden birisi de¤ildir. Y
5. A¤›r yükleri ve insanlar› tafl›mam. D

HASTA YARALI TAfiIMA TEKN‹KLER‹
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E⁄‹T‹C‹ NOTLARI

1. Hasta veya yaral› tafl›ma ile ilgili güvenli davran›fllar nelerdir?
Güvenli davran›fl listesi:
∑ Önce kendi güvenli¤imizi korumak,
∑ A¤›r olan yükleri veya kiflileri tafl›mamak,
∑ Çantam›za lüzumsuz a¤›rl›k koymamak,
∑ Yerden a¤›rl›k kald›r›rken dizleri bükerek almak,
∑ Bir fley tafl›rken yürüdü¤ümüz yere dikkat etmek,
∑ Mümkünse ortopedik s›rt çantas› kullanmak,
∑ Tafl›yamayaca¤›m›z fleyler için yard›m istemek,

2. Hasta veya yaral› hangi durumlarda tafl›n›r?
Ola¤anüstü bir tehlike söz konusu de¤ilse hasta veya yaral›n›n yeri de¤ifltirilmemeli ve

hasta veya yaral›ya dokunulmamal›d›r. Yang›n, patlama, gaz s›z›nt›s›, solunum durmas›
söz konusu ise hasta veya yaral› acil tafl›ma yöntemlerinden en uygun olan
yöntemle olay yerinden uzaklaflt›r›lmal›d›r.

3. Hasta veya yaral› tafl›nmas›nda nelere dikkat edilir?
∑ Hasta veya yaral›ya yak›n mesafede çal›fl›lmal›d›r.
∑ Kol-bacak gibi kuvvetli ve uzun kaslar kullan›lmal›d›r.
∑ Diz ve kalçalar bükülmelidir.
∑ Bel düz tutularak a¤›rl›k kalça kaslar›na verilmelidir.
∑ Hasta veya yaral› mümkün oldu¤unca az hareket ettirilmelidir.
∑ Hasta veya yaral›n›n bafl, boyun, gövde hizas› korunmal›d›r.

4. Acil tafl›ma teknikleri nelerdir?
∑ Sürükleme,
∑ Kucakta tafl›ma,
∑ S›rtta tafl›ma,
∑ Omuzda tafl›ma,
∑ Alt›n Beflik,
∑ Araç içindeki yaral›y› tafl›mad›r (Rentek Manevras›).

5. Alt›n Beflikle tafl›ma yöntemi nas›l uygulan›r?
Hasta veya yaral›n›n ciddi bir yaralanmas› yoksa ve bilinci yerinde ise iki, üç, dört elle

hasta veya yaral› Alt›n Beflik yap›larak tafl›n›r.

∑ ‹ki elle: ‹ki ilkyard›mc› yan yana durur. Ellerinden birini birbirlerinin omuzlar›na
koyarlar. Birlikte hafifçe e¤ilerek boflta kalan ellerini ortada birlefltirip, ellerini
bileklerinden kavrarlar. Bu pozisyonda hasta veya yaral›y› ellerinin üzerine yerlefltirip,
tafl›rlar.

∑ Üç elle: Bir ilkyard›mc›n›n bir eli boflta kal›r ve di¤er ilkyard›mc›n›n omzunu kavrar.
Di¤er eli ile öbür ilkyard›mc›n›n el bile¤ini kavrar. Di¤er ilkyard›mc› bir eli ile kendi
bile¤ini,  di¤er eli ile öbür ilkyard›mc›n›n bile¤ini kavrar. Bu pozisyonda hasta veya
yaral›y› ellerinin üzerine yerlefltirip, tafl›rlar.

∑ Dört elle: ‹lkyard›mc›lar bir elleri ile kendilerinin el bile¤ini; öbür elleri ile de
birbirlerinin bileklerin kavrarlar ve hasta veya  yaral›y› ellerinin üzerine yerlefltirip,
tafl›rlar.

HASTA YARALI TAfiIMA TEKN‹KLER‹
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SÖZLÜK

tökezlemek : Yürürken aya¤ı bir yere çarpıp sendelemek.

demonstrasyon : Uygulamal› ö¤retme

tespit : Bir fleyi sa¤lam bir biçimde yerlefltirme, yerinden
oynamaz duruma getirme, saptama (Kazadan etkilenen
bölgeyi daha fazla zarar görmemesi için sabitlefltirme).

Hemlik (Heimlich) Manevras› : Solunum yolu t›kan›kl›klar›nda, t›kanmaya neden olan
cismin ç›kart›lmas› için yap›lan bir müdahale tekni¤i.

turnike : Organ kopmas› veya fliddetli kanamalarda, kanamay›
durdurma amac› ile üçgen sarg›, kemer, kravat gibi
8-10 cm eninde malzemelerle kol veya baca¤›n s›k›ca
ba¤lanmas›.

Rentek Manevras› : Yaral›y› araçtan güvenli bir flekilde ç›karma tekni¤i.
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