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AKRAN EĞİTİMİ



Amaç:

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi Akran Eğitiminin sonunda

katılımcılar; Hareketin tarihçesi, Hareketin bileşenleri ve bu bileşenlerin

rol ve sorumlulukları, 7 Temel İlke, günümüzde kullanılan amblem ve

logolar, Uluslararası İnsancıl Hukuk ve temel kuralları, Türk Kızılay’ın

kuruluş amacı, tarihindeki önemli olaylar, misyonu ve vizyonu, hukuki

dayanakları (statüsü), organizasyon yapısı, görevleri ve faaliyet alanları

gibi konularda bilgi sahibi olurlar.

ULUSLARARASI KIZILHAÇ VE KIZILAY HAREKETİ



Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi
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• Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin bir

üyesidir. Hareket, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası

Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve her ülkenin

ulusal derneğinden oluşur. Bu kuruluşlar bağımsızdır, her

birinin kendi statüsü bulunmaktadır.

• Hareketin kurucu organı Uluslararası Kızılhaç Komitesi

(Komite); silahlı çatışma durumlarında; Uluslararası Kızılhaç

ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (Federasyon), doğal ve

beşeri afetlerde, sosyal refah çalışmalarında, ulusal dernekler

ise hem savaş hem de afet döneminde ayrıca kendi

ülkelerinde ihtiyaç duyulan hizmetleri (kan, sosyal hizmetler

vb.) yürütmekten sorumludur. Dünyada 190’ın üzerinde

ulusal dernek bulunmaktadır. (Türk Kızılay, İtalyan Kızılhaçı,

Azerbaycan Kızılayı vb.) Bütün Kızılhaç ve Kızılay Hareketi

Bileşenlerinin tek ortak amacı vardır: Yardıma muhtaç

olanlara ayrım yapmadan yardım etmek ve ayrıca barışın

korunması ve desteklenmesine katkı sağlamaktır.

• Hareketin tarihi 1859’lara dayanmaktadır.
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ULUSLARARASI KIZILHAÇ VE KIZILAY HAREKETİ TARİHSEL GELİŞİM

1859
Solferino Savaşı 1863

1919
1965

Uluslararası 
Kızılhaç 

Komitesinin 
kuruluşu

Uluslararası Kızılhaç ve 
Kızılay Dernekleri 
Federasyonunun 

kuruluşu

7 Temel İlke’nin
kabulü

Bir Solferino
Hatırası

1862



1859: Hareket, 1859’da İsviçreli bir tüccar olan Henry Dunant’ın İtalya’da
Avusturya İmparatorluğu ile Fransız Sardinya birlikleri arasında geçen
Solferino Savaşı’na tanık olması ile ortaya çıkmıştır. Dunant, savaş alanında
bulunan 40.000 kadar ölü ya da ağır yaralıya yardım etmek için yakın çevrede
bulunan kasabalardaki insanları örgütler ve savaş mağdurlarının yardım
almasını sağlar. Dunant, yaşadıklarından o kadar etkilenir ki ülkesine
döndüğünde yaşadıklarını anlattığı “Bir Solferino Hatırası” adlı kitabını basar.

1862: Bu kitapta iki temel fikir ortaya atılır; 1. Tüm Avrupa ülkelerinde
savaşta yaralananlara hangi ulustan olduğuna bakmaksızın yardım edecek
gönüllü derneklerin barış zamanında kurulması 2. Ülkelerin yaralıları
korumak ve onlara tıbbi yardım sağlamak amacıyla uluslararası anlaşmalarda
taraf olmaları. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, 7 Temel İlke ve
Cenevre Sözleşmeleri bu kitaptaki fikirlerden ortaya çıkmıştır.

1863: Uluslararası Kızılhaç Komitesi aralarında Henry Dunant’ın da
bulunduğu 5 İsviçrelinin bir araya gelmesiyle kurulur. Komite resmi
olmayan ilk konferansta koruyucu bir amblem olarak beyaz zemin üzerinde
Kızılhaç sembolünü benimser (Kızılhaç sembolü kurucuları İsviçreli olduğu
için İsviçre’ye bir övgü olarak ülke bayrağının tersi alınarak oluşturulmuştur).

1919: Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, 1. Dünya
Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın hemen hemen her yerinde baş gösteren kıtlık,
salgın hastalıklarla mücadele edebilmek, derneklerin sağlık faaliyetlerini
güçlendirmek ve yeni derneklerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla 1919
yılında kurulmuştur.

1965: ’Bu konu ile ilgili bilgi bir sonraki slaytta verilmiştir’
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7 TEMEL İLKE

İNSANLIK AYRIM GÖZETMEMEK TARAFSIZLIK BAĞIMSIZLIK

GÖNÜLLÜ HİZMET BİRLİK EVRENSELLİK



Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri Federasyonu ve Ulusal Derneklerin üye, personel ve
gönüllülerine yardım faaliyetlerinde yol göstermek amacıyla
1965 yılında 7 Temel İlke 1965 yılında kabul edilmiştir. Bunlar:

İnsanlık: İnsan ıstırabını dindirir, hayatını sağlığını korur ve insan
onuruna saygı duyulmasını sağlar.

Ayrım Gözetmemek: Milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi

düşünce ayrımı yapmaz. Yardım yapılırken önceliği ihtiyaca ve

aciliyete göre belirler.

Tarafsızlık: İhtilaflara girmez. Silahlı çatışmalarda taraf tutmaz.

Bağımsızlık: Türk Kızılay, kamu otoritelerine yardımcı, bağımsız

bir kurumdur. Yasalara uymakla yükümlüdür.

Gönüllü Hizmet: Türk Kızılay, hizmetlerinde hiçbir şekilde çıkar

gözetmeyen, gönüllü bir yardım kurumudur.

Birlik: Her ülkede tek bir Ulusal Dernek vardır, bu dernek

herkese açıktır ve faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde

yürütür.

Evrensellik: Ulusal Dernekler eşit statüdedir, birbirleriyle

dayanışma içindedir.
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KIZIL KRİSTAL

GÜNÜMÜZDE KULLANILAN 
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ULUSLARARASI 
KIZILHAÇ KOMİTESİ

ULUSLARARASI 
KIZILHAÇ VE KIZILAY 
DERNEKLERİ 
FEDERASYONU



Slaytta Kızılay, Kızılhaç ve Kızıl Kristal amblemlerini görmekteyiz.

İki tür kullanım amacı vardır;

1. Koruma Amaçlı Kullanımı: Amblemler, silahlı çatışma durumlarında

yardım yapılırken çatışma bölgelerinde kullanılırlar. Koruma amaçlı

kullanımda amblem, yardım alanları ve sağlayanları, sağlık hizmeti

verilen yerleri işaretlemek, görünür kılmak ve korunmasını sağlamak

amacıyla uzaktan görünür, basit ve büyük boyutta olmalıdır.

2.Belirtici Amaçlı Kullanım: Amblem kişilerin ve nesnelerin

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketine bağlı olduklarını ve

faaliyetlerini belirtmek amacıyla kullanılır. Küçük boyutta olmalı ve

derneğin adı ya da baş harfleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Harekete ait logolara bakacak olursak:

Savaş ve iç çatışma durumlarında görev alan Uluslararası Kızılhaç

Komitesi slayttaki logoyu kullanmaktadır.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu slaytta

görülen logoyu araçlarında ve resmi tesislerinde kullanır.

Not: Şu anda 34 ülkenin Ulusal Derneği Kızılay amblemini

kullanmaktadır.
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ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK



Uluslararası İnsancıl Hukuk, insan yaşamını ve onurunu

korumayı amaçlamaktadır.

Dünyanın her yerinde birçok insan savaşlardan ve diğer şiddet

durumlarından etkilenmektedir. Geleceğin karar vericileri olan

bizlerin savaşlar ve diğer şiddet durumlarında ortaya çıkan etik

ve insani durumları öğrenmemiz gerekmektedir.

Bu nedenle; Savaş dönemlerinde savaşın sebep olduğu acıları

azaltmaya çalışarak savaşa katılmayan ve savaş dışı kalmış

kişileri korumak, savaş yöntem ve araçlarını sınırlamak amacı

ile Uluslararası İnsancıl Hukuk Kuralları oluşturulmuştur.

Bu kurallar Cenevre Sözleşmelerinde tanımlanmıştır.

196 ülkenin imzaladığı Cenevre Sözleşmeleri, uluslararası çağdaş

insancıl hukukun temel belgelerindendir.
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ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK KURALLARI-1

SAYGI GÖSTERİN, 
KORUYUN, 
İNSANCA 

MUAMELE EDİN!

YARALI VE 
HASTALARI 
TEDAVİ ET!

İNSANLARIN 
HAKLARINI 

KORU!

TESLİM 
OLANA 

DOKUNMA!

İŞKENCE 
YAPMA!

SİVİL HALKA 
SALDIRMA!

SAĞLIK HİZMETİ 
VEREN YERLERİ 

VE KİŞİLERİ 
KORU!



Sivillere, savaş dışı kalan kişilere ve tutsak askerlere saygı
gösterilmesi gerekir. Bu kişiler korunmalı ve insanca muamele
görmelidir.

Teslim olan veya savaş dışı kalan bir askeri öldürmek ya da
yaralamak yasaktır. Bu kişiler aileleriyle haberleşme ve yardım alma
hakkına sahiptir.

Savaşlarda yaralıların ve hastaların tedavileri yapılmalıdır.

Beyaz bir fon üzerindeki Kızılhaç, Kızılay ve Kızıl Kristal amblemi
sağlık personeli ve sağlık tesislerini koruyan işaretlerdir ve bu
işaretlere saygı gösterilmelidir.
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ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK KURALLARI-2

SAYGI GÖSTERİN, 
KORUYUN, 
İNSANCA 

MUAMELE EDİN!

YARALI VE 
HASTALARI 
TEDAVİ ET! İNSANLARIN 

HAKLARINI 

KORU!

TESLİM 
OLANA 

DOKUNMA!

İŞKENCE 
YAPMA!

SİVİL HALKA 
SALDIRMA!

SAĞLIK HİZMETİ 
VEREN YERLERİ 

VE KİŞİLERİ 
KORU!



Herkes yasal haklarından yararlanmalı ve hiç kimse işlemediği bir suçtan
sorumlu tutulmamalıdır.

Hiç kimseye işkence yapılmamalı, hiç kimse onur kırıcı ve bedensel
cezalandırmaya maruz bırakılmamalıdır.

Savaş döneminde sivil halka saldırılamaz. Saldırılar yalnızca askeri
nesnelere karşı yapılabilir.
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TÜRK KIZILAY 
MİSYONU

Olabilecek aksilikler karşısında önceden

hazırlıklı bir kurum olarak;

 afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç

sahipleri ve korunmasızlara yönelik

yardım sağlamak

 toplumda yardımlaşmayı geliştirmek

 güvenli kan teminini gerçekleştirmek

 zarar görebilirliği azaltmak

Türkiye’de ve dünyada, insani yardım

hizmetinde model alınan, insanların en

zor anlarında yanındaki kuruluş olmak

TÜRK KIZILAY 
VİZYONU



2016-2020 Stratejik Planı ile yeni olarak misyon ve vizyon tanımı yapılmıştır.
Bu tanımlar yukarıda bulunan bilgiler ışığında ifade edilir.
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Dr. Marko Paşa
(1824-1888)

Dr. Kırımlı Aziz Bey
(1840-1878)

Dr. Abdullah Bey
(1799-1874)

Serdar-ı Ekrem 
Ömer Paşa

(1806-1871)

TÜRK KIZILAY KURUCULARI



11 Haziran 1868 tarihinde kurulan Türk Kızılay kurucuları;

Dr. Abdullah Bey: Tüzüğümüzün 3. Sayfasında bulunan Kızılayın
kuruluş belgesini kaleme almıştır. Osmanlı İmparatorluğu
ordusunda askeri tabip olarak görev almıştır.

Dr. Marko Paşa: Sultan Abdülaziz’in başhekimi, Marko Paşa çok
sabırlı bir hekimdi. Hastalarını uzun uzun sabırla dinler,
dertlerine tıbbi yönden yardımcı olmakla birlikte, onlara manevi
huzur ve rahatlık vermeye de özen gösterirdi. Marko Paşa'nın bu
ünü halk arasında iyice yayıldı ve zamanla, yakınmayı dinleyecek
kimsenin olmadığını vurgulamak için söylenen "anlat derdini
Marko Paşa'ya" deyimi ortaya çıktı.

Dr. Kırımlı Aziz Bey: Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kuruluş ve
gelişmesindeki önemli rolü olan, aynı zamanda tıp dilinin
Türkçeleşmesinde verdiği derslerle ve 1869'da yayınladığı iki tıp
kitabı ile tıp ilmine büyük katkısı olan Kırımlı Aziz Bey, 38 yıllık
kısa ömründe (1840-1878) bu ülkeye büyük hizmetler yapmıştır.

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa: Avusturya asıllı Osmanlı Devleti
askeridir. Sultan Abdülmecit’in veliahtlığı döneminde onun
hocalığını yapmıştır.

9



TÜRK KIZILAY TARİHÇESİ

1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı

(Hilal ambleminin ilk 
kez kullanımı)

Trablusgarp Savaşı
Balkan Savaşları

1911-1913

I. Dünya Savaşı
(Sağlık Hizmeti, Para 

Yardımı)

1914-1918

Kurtuluş Savaşı
(Hastane, Gıda, Giyim, Esir 

Asker Değişimi, 
Göçmenlere Yardım)

1919-1923



Osmanlı - Rus Savaşı (1877-1878) sırasında askerlerimizin
kolluklarına Kızılhaç amblemi takan sağlık çalışanlarından yardım
almayı kabul etmeyeceği düşüncesiyle, derneğimiz Hilal
ambleminin kullanılması ile ilgili karar almıştır. Bu karar
Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rus Devletine bildirilmiştir.
Amblem ilk kez Osmanlı-Rus Savaşı’nda kullanılmıştır.

Trablusgarp Savaşı (1911-1912) ve Balkan Savaşları’nda (1912-
1913), 12 farklı bölgede askeri hastaneler kurulmuş ve toplanan
yardımlarla sağlık malzemesi temin edilmiş, doktor ve hemşireler
görevlendirilmiştir.

I. Dünya Savaşı’nda (1914-1918) Dernek, Doğu cephesi,
Çanakkale ve Süveyş cephelerinde kurduğu hastaneler ile
binlerce yaralı askeri tedavi etmiştir. Muhtaç halka yardım
dağıtmıştır.

Kurtuluş Savaşı (1919-1923) döneminde Hilal-i Ahmer’in
faaliyetleri en ileri noktaya ulaşmıştır. Birçok bölgede açtığı
hastanelerde yaralı askerlerin tedavisini gerçekleştirmiştir.
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TÜRK KIZILAY TARİHÇESİ

1925
Türkiye’nin ilk özel 
Hemşirelik Okulu 

açıldı.

Afyonkarahisar Mineralli 
Su Fabrikası

işletim hakkı Atatürk 
tarafından Kızılay’a 

verildi.

1926

Kızılay amblemi 
resmi olarak 

tanındı.

1929 1935

Türkiye Kızılay 
Derneği

adı verildi.

1947
Türkiye Kızılay 

Cemiyeti 
adı verildi.



1925 Özel Hemşirelik Okulu: Ülkemizde ilk Özel Hemşirelik
Okulu 1925 yılında Kızılay tarafından açılmıştır.

1926 Afyon Mineralli Su: Katılımcılara “Kızılay’ın mineralli
suyunu biliyor musunuz?” diye sorulur. Alınan cevapların
ardından şu bilgi verilir: Afyonkarahisar’da bulunan mineralli su
fabrikasının işletme hakkı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
tarafından 1926 yılında Kızılay’a verildi ve fabrika halen Kızılay
tarafından işletilmektedir.

1929 Kızılay Ambleminin Tanınması: İlk kez 1877-1878 tarihinde
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında kullanılan hilal amblemi, Dr. Besim
Ömer Paşa’nın girişimiyle 1929 yılında dünya devletleri
tarafından tanınmıştır. Kızılay amblemi ve adı (Kızılay, Türk
Kızılay, Türkiye Kızılay Derneği) başkaları tarafından ticari, sınai,
zirai ya da başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. Aykırı hareket
edenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanır.

1935 yılında Hilali-i Ahmer’e Atatürk tarafından “Türkiye Kızılay
Cemiyeti” adı verilmiştir.

1947 yılında “Türkiye Kızılay Derneği” bugünkü adını almıştır.
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• Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu yararına
faaliyet gösterir. Bazı özel kanunların
değişik maddelerinde tanınan ayrıcalıklarla
ülkemizde özel bir statüye sahip kılınmıştır.

DERNEKLER 
KANUNU

• Milletlerarası antlaşmalara, 4721 sayılı Türk
Medeni Kanununa ve 5253 sayılı Dernekler
Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TÜRK KIZILAY 
TÜZÜĞÜ

ULUSAL MEVZUAT



Türk Kızılay;

 Tüzüğü Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan,

 Cumhurbaşkanı’nın himayelerinde,

 Uluslararası faaliyet gösteren,

 Hareketin temel ilkelerine göre faaliyette bulunan

 Özerk bir insani yardım kuruluşudur.

İmkanları ölçüsünde devlet kurumlarına destek olmakla
yükümlüdür.
Bu görev kendisine Türk Kızılay Tüzüğü ve uluslararası
sözleşmelerle verilmiştir. 5253 sayılı Dernekler Kanuna tabidir.

• Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre Kızılay beslenme
hizmet grubunda ana çözüm ortağıdır: «Kızılay, Afet
bölgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik
koordinasyondan sorumludur.»

• 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu’na göre Bölge kan
merkezi ve kan bağışı merkezini; kamu kurum ve
kuruluşları ile Türkiye Kızılay Derneği, açıp işletebilir.
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TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ                    
ORGANİZASYON YAPISI

YÖNETİM KURULU
GENEL BAŞKAN

TEFTİŞ 
KURULU

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ

BASIN 
MÜŞAVİRLİĞİ

DENETİM KURULU ŞUBE                     
BAŞKANLIKLARI

GENEL KURUL

KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Türk Kızılay organizasyon yapısına bakıldığında;

Üst kısımda (kırımızı alan) karar alıcıdır, seçimle oluşur. Yönetim kurulu gönüllülük esasına
göre çalışır.

Alt kısımda (lacivert alan) alınan kararları uygular, atama ile oluşturulur, profesyonel olarak
görev yapar.
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TÜRK KIZILAY ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ



• Türk Kızılay, yurt genelinde 200’ün üzerinde şubesi ve şubelere bağlı olarak
faaliyet gösteren temsilcilikleri ile ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde
ulaşmaktadır.

• www.kizilay.org.tr adresinden şube ve temsilcilik bilgilerine ulaşabilirsiniz.
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Türk Kızılay 
Hizmetleri 



Misyonu doğrultusunda yoksul ve muhtaç insanlara barınma,
beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen
Türk Kızılay, kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri,
sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su
alanlarında faaliyet sunar.

• Yurt içinde meydana gelen doğal afetler sonrasında mevzuat
kapsamında da afetzedelere acil beslenme hizmeti vermekten
sorumludur.

• Sosyal hizmet alanında, sosyal yardım çalışmaları yürütür.
Vekâletle Kurban Kesimi Kampanyası, Adak Kurban Kesimi, Zekât,
Sevgi Bohçası, Özel Eğitim Sınıfları Projesi, büyük alışveriş
zincirleriyle gerçekleştirilen işbirlikleri, hayırseverlerin bağışlarıyla
hazırlanan gıda paketleri ile Şubeleri aracılığıyla ihtiyaç
sahiplerinin yıl boyu yanında olur.

• Türk Kızılay son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı
afetlere müdahale etmiştir.

• Türk Kızılay tarafından göç hizmetleri kapsamında ülkemiz
sınırları içerisinde kayıt altında bulunan tüm yabancılara yönelik
insani yardım faaliyetleri yürütülmektedir.

• Kızılaycılık faaliyetlerini; eğitim çalışmaları ve geliştirmiş olduğu
materyaller (hikaye kitabı, boyama kitabı, yayınlar gibi) ile
toplumda yaygınlaşmasını sağlar.
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KAN HİZMETLERİ



1957 yılında Ankara ve İstanbul’daki ilk kan merkezlerini kuran

Kızılay, günümüzde de ülkemizin kan gereksiniminin büyük bir

bölümünü karşılamaktadır.

NEDEN KAN BAĞIŞI?

Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi

olmayan bir tedavi aracıdır.

KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?

Ağırlığı 50 kg’ın üzerinde, 18-65 yaşları arasındaki sağlıklı her

birey 3 ay ara ile yılda 4 kez kan bağışlayabilir. Kan vermek

isteyen bağışçılar Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi, Kan Alma

Birimlerine giderek kan bağışında bulunabilir.

KAN BAĞIŞI NE KADAR SÜRER?

Bütün işlemler ortalama 30-35 dakikanızı alacaktır.

NE DERSİNİZ; BİR HAYAT KURTARMAK İÇİN BU SÜREYİ GÖZDEN

ÇIKARMAYA DEĞMEZ Mİ...

Daha fazla bilgi için www.kanver.org sitesinden detaylı bilgi

alabilirsiniz.
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GENÇLİK HİZMETLERİ

• Genç Kızılay 
Üniversite ve İl 
Teşkilatları

• Okullarda 
Kızılaycılık 
Çalışmaları

• Gençlik Kampları

• Gençlik Merkezleri



Kızılayın gençlere yönelik yaptığı çalışmalar şu şekildedir:

Genç Kızılay Üniversite ve İl Teşkilatları: İl Teşkilatları, Üniversite
Kulüpleri-Toplulukları aracılığıyla gençlerle faaliyetler düzenle-
mektedir.

Okullarda Kızılaycılık Çalışmaları: Okullarda Kızılaycılık kültürünü
yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmekte, okullara materyal
destekleri sağlanmakta, yıl boyu Kızılaycılık eğitimleri verilmektedir.

Gençlik Kampları: Türkiye genelinde çocuk ve gençlerin Kızılay’ı

tanımaları ve farklı etkinliklerde bulunmaları amacıyla açılmaktadır.

Kızılay kamplarından yaş ve cinsiyete göre oluşturulan devrelerde

11-18 yaş aralığında gençlerimiz ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Ayrıca belirli dönemlerde tematik kamplar açılmaktadır. Kamplarda

halk oyunları, görsel sanatlar, sportif faaliyetler, müzik ve drama

gibi etkinlikler yapılmaktadır.

Kamplara genckizilay.org.tr adresinden başvurabilirsiniz.
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Gençlik Merkezlerimizde,
KURSLAR
Gençlerimizin sosyal, psikolojik, kişisel gelişim, kurum kültürü, sağlık,
kariyer ve kişisel meraklarına göre yönelecekleri alanlarda kendilerini
geliştirecekleri ücretsiz kurslar açılmaktadır.

GENÇLİK PROJELERİ
Gençlerimizin kendi projelerini destekliyor hem kendilerine, topluma ve
kuruma kazandıracakları değerli projelerine mekan, gönüllü ve fon
desteği sağlanmaktadır.

KÜTÜPHANE
Üniversite bölgesinde yer alan merkezimizde ücretsiz imkanların ve
çalışma alanlarının olduğu kütüphanemizden ücretsiz yararlanmaktadır.

SÖYLEŞİLER
Hayatlarıyla gençlerimize ve topluma örnek olmuş, farklı alanlarda
başarılarıyla örneklik oluşturan kişileri gençlerimizle buluşturulmaktadır.

GÖNÜLLÜ KAZANIM
Gönüllüleriyle geleceğe yürüyen Kızılay, merkezimizde yaptığımız
çalışmalarla yeni gönüllüler kazanmaktadır.

ETKİNLİKLER
Genç Kızılay il teşkilatımız yapacağı tüm etkinliklerin planlamasını,
merkezimizden yürütür. Bu anlamda teşkilatımızın ofisi olarak
kullanılmaktadır.
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NASIL GÖNÜLLÜ OLURUM?



“Aranızda Kızılay gönüllüsü olan var mı?’’ sorusu sorulur,

ardından katılımcılara Türk Kızılay gönüllüsü olmanın önemi

açıklanır.

‘Peki sizce Kızılay, faaliyetlerine nasıl kaynak sağlar?

Kızılay, bağışlarla faaliyetlerini yürüten bir kurumdur, devletten

destek almaz. En büyük destekçileri bağışçıları ve gönüllüleridir.

Yapmış olduğu yardımları çalışanları ve gönüllüleri aracılığıyla

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.

Bu yüzden Kızılay’a destek olmak için Kızılay gönüllüsü olmak

önemlidir.’

Nasıl Gönüllü Oluruz?

Türk Kızılay’a gönüllü olmak için bulunduğunuz yerleşim

birimindeki Kızılay şubelerine, Genç Kızılay Teşkilatlarına ve

üniversitelerde bulunan üniversite kulüplerine (Ünikulüp)

başvurabilirsiniz.
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BAĞIŞ YÖNTEMLERİ



Kızılay’a bağış yapma yöntemleri şu şekildedir:

• Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış
hesaplarından (banka hesap numaraları),

• Türk Kızılay internet sitesi üzerinden kredi kartı kullanarak
elektronik işlemle,

• 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

• Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay
Posta Çeki hesabından,

• Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz
(Şube adreslerimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz).
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AFETLER VE KORUNMA BİLİNCİ

www.kizilay.org.tr

AKRAN EĞİTİMİ



Afetler ve Korunma Bilinci Akran Eğitiminin sonunda 
katılımcılarda; deprem, sel, çığ, heyelan ve orman 
yangınları öncesi, sırası ve sonrasında yapılması 
gerekenler ve  afet  zararlarını azaltma konusunda bilinç 
oluşturmaktır.

Amaç: 

AFETLER VE KORUMA BİLİNCİ AKRAN EĞİTİMİ



VAN, 2011

DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ



• Eğitici kendini tanıtır, sessizliği sağlar, 25 saniye bekleyip “Arkadaşlar 2011 yılında 
Van’da meydana gelen deprem 25 saniye sürmüştü ve bu deprem sonuçları 
açısından oldukça yıkıcı bir deprem olmuştur. ” diyerek sunumu başlatır.

• Katılımcılara “ Depremden korkulur mu?” sorusu yöneltilir. Birkaç öğrencinin 
cevabından sonra depremle ilgili genel bilgilendirme üçgen kitap üzerinden 
yapılır.

DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ
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• Deprem yağmurun yağması ve rüzgârın esmesi gibi bizim kontrolümüzde 
olmayan doğal bir olaydır. Yerleşim yerleri dışında olduğu zaman bir afet değil 
ancak yerleşim yerleri içerisinde olduğu zaman insanların ihmalleri ve kalitesiz 
yapılar nedeniyle bir afete dönüşebilmektedir.

• Depremler, oluş nedenlerine göre değişik türlere ayrılır. Dünyada yaygınca 
görülen ve büyük hasarlara  sebep olan, ülkemizde de sıklıkla yaşadığımız 
depremler tektonik depremlerdir.

• Bunun   dışında volkanların patlaması sonucu meydana gelen depremler  
volkanik depremlerdir. Bu depremler yanardağlarla alakalı  olduklarından  
yereldirler ve önemli hasarlara yol açmazlar. Türkiye’de aktif yanardağ olmadığı 
için volkanik depremler olmaz.

• Yer altındaki mağara, maden galerileri, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu 
oluşan boşlukların neden olduğu  tavan bloğunun çökmesi    ile oluşan   
depremler  çöküntü  depremleridir.  Etkileri yerel,   enerjileri azdır. 
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• Haritadan dünyanın kabuğunun çatlamış bir yumurtaya benzediği yani yer 
kabuğunun tek bir parça değil yapboz parçaları şeklinde levhalara ayrıldığı 
açıklanır.

• 1. Etkinlik : “Haşlanmış Yumurta” etkinliği yaptırılabilir.  

3



Pasifik Plakası

Pasifik Plakası



Pasifik Plakası

Pasifik Plakası

• Dünya haritası üzerinde fay hatları ve plakalar gösterilir.

• Bugüne  kadar ölçülebilen en büyük deprem, 1960 yılında Şili’de 9,5                            
büyüklüğünde meydana gelmiştir. Zaten pasifikteki bu bölge, dünyada                 
ölçülebilen en büyük depremlerin gerçekleştiği yer olduğundan  ateş çemberi  
olarak nitelendirilmektedir.
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• Türkiye bir deprem ülkesidir. 1900-2016 arasında meydana gelen 
depremleri gösteren haritada renk ve işaretlerle depremlerin oluşma 
sıklığı ve büyüklüğü gösterilmektedir.

• Haritada büyük yıldızlarla işaretlenen yerlerde 7 ve üzeri büyüklükte 
depremin yaşandığı belirtilmektedir.

• Haritada da görüldüğü üzere ülkemizde Kuzey Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu olmak üzere iki önemli fay hattı bulunmaktadır.

• Bu iki ana fay hattı dışında Ege bölgesi’nde de irili ufaklı fay hatları  
bulunmaktadır.
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• Depremin nerede ve ne büyüklükte olacağı tahmin edilebilir  ancak ne 
zaman olacağı saptanamaz.

• Bir  bölgede deprem olduktan sonra ana depremden daha düşük  
büyüklükte artçılar meydana gelir, zaman geçtikçe artçı depremlerin oluş 
sayıları ve büyüklük dereceleri azalır.

• Depremin büyüklüğü sismometre denilen aletlerle ölçülür ve kaydedilir. 
Sismometre deprem sırasında açığa çıkan enerjiyi matematiksel bir formül 
ile Magnitüd cinsinden hesaplar. Depremin büyüklüğünü ifade eden 
ölçeğe Richter Ölçeği denir.

• Sismografla yapılan ölçümde odak noktasındaki tek bir deprem için tek 
bir büyüklük belirlenirken şiddet değerlendirmesiyle tek bir deprem için 
yerel hasara göre farklı değerler elde edilebilmektedir.

• Haritada da görüldüğü üzere 18 Mart 1953 tarihinde meydana gelen Yenice 
Gönen Depremi odak noktasında tek bir büyüklük olarak 7,2 M ölçülmüştür 
ancak depremin şiddeti bölgelere göre farklılık göstermiştir.
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DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNALAR ÖLDÜRÜR.



• Binalar işin uzmanları tarafından yapılmalıdır.

• Dolgu duvarlar binanın her katında süreklilik göstermelidir. 

• Kolon ve kirişler  taşıyıcı özelliklerinden dolayı kesilmemeli ve tahrip edilmemelidir. Kolon ve 

kirişlerin kesilmesi halinde, döşemelerin üzerindeki ağırlıklar ve bina ağırlığı temele eşit olarak 

iletilemeyecektir.

• Deprem sırasında küp, silindir veya dikdörtgen prizma şeklindeki binalar sallantıya daha dirençli olurlar.

• Bu şekildeki binalar, tek parça halinde hareket eder ve iki yana doğru kolayca sallanır

• Binaların sallanırken birbirine çarpmayacak şekilde aralarında boşluk olması gerekmektedir.

• Güvenli zemin yoktur, güvenli bina vardır. Her zemine teknoloji sayesinde uygun temelli bina 

yapılabilir.

• 2.Etkinlik: “Makarna Bina” etkinliği yaptırılabilir.
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YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELER



• Evimizdeki mobilyalar ve diğer ağır eşyalarımız deprem sarsıntısı ile kayabilir, düşebilir ve 

bizlere zarar verebilir. Bu nedenle öncelikle bize zarar verebilecek eşyaları tespit edip gerekli 

tedbirleri almalıyız.

• 3. Etkinlik: “Tehlike Avı” etkinliği yapılabilir. 

YOTA yani Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması önlemlerini almalıyız:

• L profil ve matkapla dolapları ve beyaz eşyaları duvara sabitlemeliyiz.

• Büyük tablo ve fotoğrafları dübel ve kancalara takmalıyız. 

• Baş hizamızın üzerindeki raflardaki ve dolaplardaki ağır eşyaları mümkün olduğu kadar alt 

raf ve dolaplara koymalıyız.

• Dolap veya çekmecelerdeki makas, bıçak gibi kesici aletlerin düşmemesi için dolap kilitleri 

kullanmalıyız. 

• Cam bölmelerin  ya da pencerelerin önündeki koltuk ve oturma gruplarını olası  cam 

kırıklarından korunmak için başka bir alana taşımalı, bu mümkün değilse perdeleri kapalı 

tutmalıyız. 
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ÇÖK - KAPAN - TUTUN



• Güvenli davranış hareketlerinden sarsıntı anında öncelikli yapmamız gereken

       Çök - Kapan  - Tutun hareketidir. 

• Gönüllü bir katılımcı herkesin görebileceği bir yere çağrılır ve çök - kapan daha sonra da tutun 
uygulaması yaptırılır.

• Unutmayalım ki önemli  olan kendimizi güvence altına alarak vücudumuzu gelecek         
darbelerden korunmaktır.

•  Vücudumuzu mümkün olduğunca küçültmemiz gerekiyor. Küçülürken de çömelerek değil, 
dizlerimizin üzerine kapanmalıyız. Yüzümüzü ve kafamızı, elimiz ve kolumuzla darbelere karşı 
korumalıyız.

• Koridorda depreme yakalandıysak iç duvardan destek alarak çök - kapan hareketi yapmalıyız.

• Açık alandaysak bina, tabela veya  viyadüklerden uzakta boş bir yerde kendimizi güvence altına 
almalıyız. Açık alanda her zaman çök - kapan hareketi yapılır. 

• Araçtaysak akan trafiği düşünerek aracın dörtlülerini yakarak yavaşlamalı ve aracı güvenli bir 
yere park etmeliyiz. 
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ÇÖK - KAPAN - TUTUN



TAHLİYE



• Bulunduğumuz binayı terk etmeden önce doğal gaz, elektrik ve su tesisatlarını  
kapatmalıyız.

• Mutlaka yanımızda el feneri bulundurmalıyız ve aydınlatmayı onunla sağlamalıyız.

• Kolay tahliye için ev, okul ve iş yerlerinde kapıların dışa açılmasına dikkat etmeliyiz.

• Yanımıza kimliğimizi, kronik hastalığımız varsa ilaçlarımızı almalıyız.

• Asansör ve merdivenler taşıyıcı unsurlar olmadığı için depremler sırasında tehlikeli 
yerlerdir. Sarsıntıya buralarda yakalanırsak çök – kapan – tutun yapmalıyız. Sarsıntı 
sonrası buraları hemen terk etmeliyiz.

• Sarsıntı geçince panik yapmadan, hızlı bir şekilde dışarı çıkmalıyız. 
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• Yetkililer evimizi kontrol edip eve ne zaman dönebileceğimizi söyleyene kadar 
dışarıda olacağımızdan yanımıza mevsimine göre kıyafet almalıyız.

• Kalabalık ortamdaysak yetkililerin duyurularına kulak vermeliyiz.

• Afet Eylem Planında yer alan görevlerin belirlenen görevlilerce yerine getirilmesi 
gerektiği vurgulanır. Tahliye esnasında öğrencilerin nasıl davranmaları gerektiğini 
açıklanır.

• Eğitim sonrasında farklı saatlerde (gece, gündüz) farklı yaşam alanlarında 
tatbikat yapılmasını önerilir.
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• “Mahallesinde afet sonrası toplanma alanını bilen var mı?” diye sorulur.

• Her yerleşim  bölgesinde bir  toplanma alanı belirlenmiştir. Eğer bu yer artık 
toplanma alanı olarak kullanılabilecek durumda değilse yerinin değişmesi için 
yetklililere bilgi vermeliyiz. Yeniden belirlenen toplanma alanları o  bölgedeki  
kişilere  etkin bir şekilde duyurulmalıdır. 

• Mahallemizdeki toplanma alanları hem artçı sarsıntılardan korunmak için hem 
de acil ihtiyaçların karşılanması için önemlidir. Ayrıca toplanma alanlarının 
önceden tespiti aile fertlerinin afetlerden sonra birbirini bulması için gereklidir.

• Toplanma yerlerini geçici barınma alanları ile karıştırmayalım. Yetkililer 
afetlerden zarar görenleri bu toplanma alanlarından alarak geçici barınma 
alanlarına sevk eder.
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• Söylentilere kulak vermemeliyiz, doğru bilgiyi yetkililerden almalıyız.

• Olay ile ilgili bilgileri güvenli kitle iletişim araçlarından takip etmeliyiz.

• Afet ve acil durumlarda trafiği meşgul etmemeliyiz.

• Ekipler geldiği zaman yardım hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için görevlileri 
gereksiz yere meşgul etmemeli ve arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı 
enkaz alanlarını boşaltmalıyız.

• Buradaki beton yığınının altında bir insan olduğunu düşünün. Üstünde 
bilinçsizce dolaşan bir insan yüzünden beton hareket ederse altındaki insan 
hayatını kaybedebilir veya sakat kalabilir.

• 4. Etkinlik: “Sesime Gel” etkinliği yaptırılabilir. 

13





• Afet durumlarında baz istasyonlarında frekans sayısı düştüğü için cep telefonu 
acil durumlar dışında kullanılmamalıdır. Van depreminde yaralıların kurtarma 
ve sağlık ekipleriyle iletişim kurmaları telefonla sağlanmıştır.  

• Acil durum telefon numaraları herkes tarafından bilinmelidir.  Aramalar kısa ve 
öz olarak gerçekleştirilmelidir. 

• Deprem sonrasında sizinle ilgili bilgi alınabilmesi için şehir dışından bir 
tanıdığınız irtibat kişisi olarak belirlenmeli, o kişinin  telefon numarası yakınlarla 
paylaşılmalıdır. 
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• Afet ve acil durumlarda öğrencilerin  okuldan kimler tarafından teslim 
alınacağı okul idaresi ve öğretmenlere bildirilmelidir. Belirlenen kişiler 
gelmezse  öğrenciler  devletin resmi güvenlik görevlilerine teslim 
edilmelidir.
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SEL VE KORUNMA BİLİNCİ

ANKARA



• Eğitici, bir adet pet şişe suyu katılımcılara göstererek suyun bize hayat veren bir 
madde olduğunu belirttikten sonra pet şişenin kapağını bir miktar gevşeterek 
şişeyi yere koyup üzerine basar. Şişeden fışkıran suyu işaret ederek suyun 
büyük miktarlarda akma kuvveti olduğunda sele dönüştüğünü belirtir. Ardından 
“Şimdi size suyun nasıl büyük bir felakete dönüşüp yıkımlar oluşturduğunu  
anlatacağım.” der.

• Ülkemizde en sık görülen ve en tahrip edici tehlikelerden biri olan sel; suların, 
bulunduğu yerden yükselerek veya başka bir yerden gelip genellikle kuru olan 
yüzeyleri kaplamasıyla oluşur.

• Seller, can kayıplarının yanı sıra kara yolu, demir yolu,  hava alanı, elektrik hatları, su 
yolları ve kanalizasyon  sistemi gibi altyapı  zararlarına da neden olup    ekonomiyi 
olumsuz yönde etkiler. Özellikle  sel ihtimali dikkate alınmadan oluşturulan  yapılar  
ve altyapılar, bu doğa olayının bir faciaya  dönüşmesine neden olabilmektedir.
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DÜZCE, AKÇAKOCA



• 5.Etkinlik : “Hava Nasıl?” etkinliği yaptırılabilir.

• Seller, her zaman yağmur yağan yerlerde görülmez. Tüm gün boyunca güneşli 
olan bir yer, uzak mesafelerden gelen sel suları tarafından zarar görebilir. Bu 
nedenle, meteorolojik uyarıları dikkate almakta fayda var.

• Sellerin oluşum nedenlerinin temelinde; şiddetli yağan yağmur, taşan dere, 
çay ya da nehirler, su altında kalan kıyılar, çabuk eriyen kar, yıkılan set ya da 
barajların olduğu görülmektedir. Seller, 1-2 cm derinliğinde olabileceği gibi bir 
evin çatısını geçebilecek kadar derin de olabilir.
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İSTANBUL

GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ



• Bina içinde ve dışında sel basma tehlikesinin az olduğu, daha yüksek güvenli yerleri belirleyin. 
Kıymetli eşyalarınızı da zarar görmemesi için üst katlara taşıyın.

• 6.Etkinlik : “Ben Bildim” etkinliği yaptırılabilir.

• “Görselde yer alan küvet size ne ifade etmektedir? “ diye sorulur.

• Banyo küvetine ve kaplara su doldurun. Sel sularından etkilenmiş her türlü yiyecek, içecek, 
sebze ve meyveleri imha edin, şişe suyundan başka su içmeyin.

• Sel sularına girmeyin. Unutmayın ki ayak bileği derinliğindeki su, insanı; diz derinliğindeki su 
ise bir arabayı kolaylıkla sürükleyebilir. Ayrıca, dibini görmediğimiz su birikintilerine girmekten 
kaçınalım. Su birikintileri tahmin ettiğimizden daha derin olabilir.

• Dere yataklarına yerleşim kurulmamalı, otomobil park edilmemeli. Buralarda  kamp 
yapılmamalıdır.

• Yangın tehlikesi ve patlamalara karşı gaz (doğal gaz veya tüp gaz) kaçaklarının olup olmadığını 
kontrol edin.

• Elektrik tellerinin temas ettiği su birikintileri olabileceği ihtimaliyle su birikintilerine temas  
etmeyin.
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“Bu görsel hangi tehlikenin  habercisidir ?” diye sorulur. 

19



ORDU, AYBASTI

HEYELAN VE KORUNMA BİLİNCİ



• Heyelan, bir yamaç üzerindeki doğal kaya, zemin  veya  yapay  dolgu  
malzemesinin çeşitli faktörlerin etkisiyle eğim yönünde, aşağı doğru kayması 
sonucu oluşan doğal bir tehlikedir.

• Yamaç  eteklerinde,  eğimli  yollarda  yapılan kazılar veya yamaçların alt 
sınırlarının akarsular tarafından oyulması ile artan eğim ve bozulan yamaç 
dengesi heyelanın oluşumuna neden olmaktadır. Eğimin fazla olduğu dik 
yamaçlarda heyelan olma ihtimali daha yüksektir. Heyelanlar, genellikle 
yağışların ve kar erimelerinin çok olduğu ilkbahar aylarında yaşanmaktadır.

• Bunların yanı sıra yamaç üzerinde yapılan aşırı yapılaşma, deprem, volkanik 
patlama ve trafik yükünün yamaçtaki malzemeyi harekete geçirmesi; bitki 
örtüsünün tahribi ile yamaçtaki malzemenin daha kolay suya doygun hale 
gelmesi, aşırı yağışlar ve karın ani erimesi gibi etkenler heyelan yaşanmasına 
neden olabilmektedir.
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HEYELAN VE KORUNMA BİLİNCİ



ORDU, AYBASTI



• Yamacı oluşturan malzemenin kendi özellikleri ve yapısından kaynaklanan 
iç nedenlerine bakıldığında; killi zeminlerin suyla temas ettiği, şişerek ve 
kayganlaşarak heyelan oluşumunu hızlandırdığı bilinmektedir. 

• Heyelan ile erozyon kavramları birbirleriyle sıkça karıştırılmaktadır. Erozyon 
verimli toprakların, doğal ya da dış kuvvetlerin etkisiyle, oluştukları yerlerden 
aşındırılıp taşınması ve başka yerlerde biriktirilmesi olarak tanımlanan bir 
tehlikedir. Heyelan gibi anlık etkisi yoktur, yıkım yaşatmaz ancak meydana 
geldiği bölgede uzun süreli olarak çoraklık, verimsizlik ve kuraklık etkisi 
yapar. Kısaca erozyon  heyelan gibi jeolojik afet değil,  biyolojik  afet olarak 
nitelendirilir.  
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Heyelan Öncesi Belirtiler:

• Arazide, daha önce olmayan su sızıntıları ile suya doygun alanlar oluşur.

• Arazide çatlaklar, yarıklar oluşur.

• Telefon direklerinde, çitlerde ve ağaçlarda yamaç aşağı eğilme ve yatmalar 
gözlemlenir.

• Yollarda kırılma ve çatlaklar oluşur.

• Bina döşemelerinde ve duvarlarda sürekli genişleyen çatlaklar oluşur.

• Heyelan belirtileri görüldüğü zaman vakit kaybetmeden bölge terk edilmeli ve 
yetkili mercilere haber verilmelidir. 
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GÜVENLİ DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ



• Heyelanın geldiği yönde durmayınız. Bölgeden hemen uzaklaşınız.

Heyelan Sonrasında Yapılması Gereken Güvenli Davranışlar:

• Tehlikeli duvarların, çatıların ve bacaların etrafında dolaşmayınız.

• Gaz kaçağı tehlikesine karşı yanıcı maddelerle yaklaşmayınız.

• Yetkililerin uyarılarına göre hareket ediniz. Eşya almak için zarar 
görmüş binalara girmeyiniz.
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ÇIĞ VE KORUNMA BİLİNCİ



• Çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan, dağlık ve eğimli arazi üzerindeki birikmiş 
büyük kar örtüsünün yer çekimi etkisiyle kayması sonucu oluşan doğal bir 
tehlikedir. 

• Genelde bir çığın oluşması için yeterli eğim 28 derecedir. Ayrıca gölgede kalan 
yamaçlardaki çığ tehlikesi, güneş gören yerlere göre daha fazladır.

• Çığ riskinin olduğu, riskli ve güvenli bölgeler sebepleriyle birlikte görselden 
anlatılır. Çığ sırasında doğru kaçış yönleri gösterilir. Akışı sırasında çığdan 
kurtulmak için hangi yönde hareket edilmesi gereği de görselden açıklanır.

• 7. Etkinlik :“Sessiz Sinema” etkinliği yaptırılabilir. 
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GÜVENLİ DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ



• Çığın  akış   yönü,  hızı, patikanın genişliği dikkate alınarak hızlı bir şekilde 
çığın daha yavaş ve yüksekliğinin daha az olduğu kenar kısımlara ulaşmaya 
çalışınız.

• Çığa yakalanmak kaçınılmaz ise bacaklarınızı ve kollarınızı birbirlerine 
yapıştırarak yeri sertçe iterek yerden kalkmaya çalışınız.

• Yüzme hareketi yaparak akan karın üstünde kalmaya çalışınız.

• Üst  solunum yollarına karın girmemesi için giysinizle ağzınızı ve burnunuzu 
kapatınız.
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ORMAN YANGINI VE KORUNMA BİLİNCİ



• Ormanlar dünyanın akciğerleridir. Canlıların yaşaması için gerekli olan oksijenin 
büyük bir kısmını ormanlar sağlar. 

• Ormanlar bitki ve hayvanlar için doğal su kaynağıdır. 

• Ormanlar, bitki örtüsü ve toprak içerisinde büyük miktarda karbon depolarlar. 
Bu süreç iklim üzerinde olumlu etki yaparak küresel ısınmayı engeller. 

• Su buharını yoğunlaştırarak yağmurların yağmasını sağlar. 

• Ormanlar yaban hayatı koruyarak hayvanların neslinin devamını sağlar. 

• Ayrıca ormanlar seli, heyelanı, çığ tehlikelerinin yanı sıra çölleşmeyi ve hava 
kirliliğini engeller.  
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ORMAN YANGINI VE KORUNMA BİLİNCİ





• Yangınlar ormanların varlığını tehdit eden en büyük tehlikedir.

• Özellikle yaz aylarında doğal ya da insani sebeplerden kaynaklanan yangınlar, 
yüzlerce yılda yetişen ağaçların bir anda yok olmasına, doğal dengenin bozulmasına, 
ormanda yaşayan canlı türlerinin ve doğal yaşam ortamlarının yok olmasına, 
topraktaki organik maddelerin yitirilmesine neden olur.

• Orman yangınları genellikle fark edilmeden başlayan, hızla yayılan, çalıları, 
ağaçları ve evleri tutuşturan, tarlalara ve yollara zarar veren tehlikelerdendir.

• Yangınlar yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi sebeplerin 
yanı sıra ihmal, dikkatsizlik, kasıt gibi sebeplerle gerçekleşmektedir. 
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GÜVENLİ DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ



• Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan yakılan ve söndürülmeden bırakılan 
ateş, atılan bir kibrit ya da sönmemiş sigara izmariti, ormanda bırakılan 
şişe ve cam kırıkları gibi ihmal ve dikkatsizlikler büyük yangınlara neden 
olabilmektedir.

• Ülkemizde özellikle orman içi ve ormana bitişik tarım alanlarının ve otlakların 
genişletilmesi, yabani hayvanların uzaklaştırılması amaçlı kasıtlı çıkarılan 
yangınların sık sık büyük orman yangınlarına neden olduğu biliniyor.

       NELER YAPABİLİRİZ?

• Elektrik  idaresi veya yerel yöneticilerden, elektrik tellerine yaklaşan    
ağaçların dallarının budanmasını isteyiniz.

• Bacalardan kıvılcım kaçmaması için yılda en az iki kere baca temizliği yapınız.
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• Ormanlara yakın binaların etrafındaki otları ve çalıları düzenli olarak kesiniz 
eve yakın ağaç dallarını budayınız.

• Oluklardaki yanabilir kuru dal ve yaprakları temizleyiniz.

• Özel olarak belirlenmiş piknik alanlarını kullanınız, yakılan ateşi tamamen 
söndürünüz ve kullanılan alanı temizleyiniz.

• Orman yangını sonrasında yanan alanlarda hemen ağaçlandırma çalışmalarını 
başlatarak ekolojik dengenin yeniden kurulmasına destek olunuz. 

• Orman yangını sırasında zaman kaybetmeden 177 Yangın İhbar Hattına haber 
veriniz.
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İLK YARDIM

AKRAN EĞİTİMİ

www.ilkyardim.org.tr



Amaç: 

İLK YARDIM AKRAN EĞİTİMİ

Katılımcılar; ilk yardımın tanımı, ilk yardım temel uygulamaları, insan 
vücudu, kısmi ve tam tıkanma, bayılma, şok, koma, sara, dış kanama, 
burun kanaması, yanık ve donma, kırıklar, hayvan ısırıkları ve böcek 
sokmaları, yaralanmalar, zehirlenmeler, göz kulak ve buruna yabancı 
cisim kaçması, yüksek ateş durumu, acil durum numaralarını kapsayan 
konularda bilinç sahibi olurlar.

Bu eğitimde kullanılan görseller makyaj tekniği ile yapılmıştır. 

www.ilkyardim.org.tr



İLK YARDIM AKRAN EĞİTİMİ

Amaç: 

Bu eğitimde kullanılan görseller makyaj tekniği ile yapılmıştır. 

Katılımcılar; ilk yardımın tanımı, ilk yardım temel uygulamaları, insan 
vücudu, kısmi ve tam tıkanma, bayılma, şok, koma, sara, dış kanama, 
burun kanaması, yanık ve donma, kırıklar, hayvan ısırıkları ve böcek 
sokmaları, yaralanmalar, zehirlenmeler, göz kulak ve buruna yabancı 
cisim kaçması, yüksek ateş durumu, acil durum numaralarını kapsayan 
konularda bilinç sahibi olurlar.
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İlk yardım; herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren 
bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya 
kadar hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini 
önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın 
mevcut araç, gereçle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İLK YARDIM NEDİR?

www.ilkyardim.org.tr



İLK YARDIM NEDİR?

İlk yardım; herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren 
bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya 
kadar hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini 
önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın 
mevcut araç, gereçle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
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K B K
İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI
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Katılımcıya KBK kısaltmasının açılımını sorar.

İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI

KURTARMAKORUMA

Hasta ya da 
yaralıya ilk yardım 
müdahalelerinin 

yapılması

BİLDİRME

Acil Yardım ekiplerinin 
harekete geçirilmesi 

(112)

Olay yerinde ilk 
yardımcının öncelikle kendi 
can güvenliğini sağlaması

Olay yeri güvenliğinin 
sağlanması
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İNSAN VÜCUDU

Karaciğer

Yemek borusu

Mide

Kalın bağırsak

İnce bağırsak

Yutak

Safra kesesi
Pankreas

Apandis
Makat

www.ilkyardim.org.tr



Karaciğer
Safra kesesi

Yutak

Yemek borusu

Mide
Kalın bağırsak
İnce bağırsak

Pankreas

Makat
Apandis

Katılımcılardan organların yerini göstermeleri istenir.

İNSAN VÜCUDU

Sistem:  Kendine özgü görevleri olan ve çeşitli organların oluşturduğu vücut yapılarıdır.

• Hareket Sistemi (Kas, Kemik ve Eklemler)

• Dolaşım Sistemi (Kalp, Kan ve Damarlar)

• Sinir Sistemi (Beyin, Beyincik, Omurilik ve 

Omurilik Soğanı)

• Solunum Sistemi (Soluk Borusu, Akciğerler)

• Boşaltım Sistemi (Böbrekler, İdrar Kanalları, İdrar 

Kesesi, İdrar borusu yolu)

•  Sindirim Sistemi (Dil ve dişler, yemek borusu, 

mide, safra kesesi, pankreas, bağırsaklar)
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• Kişi öksürür, nefes alabilir, konuşabilir. 

• Kişiye dokunulmaz ve öksürmeye teşvik edilir.

KISMİ TIKANMADA İLK YARDIM

KISMİ TIKANMA BELİRTİLERİ

www.ilkyardim.org.tr



KISMİ TIKANMADA İLK YARDIM

Katılımcılara uygulama yaptırılır.

• Kişi öksürür, nefes alabilir, konuşabilir. 

• Kişiye dokunulmaz ve öksürmeye teşvik edilir.

KISMİ TIKANMA BELİRTİLERİ
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TAM TIKANMADA İLK YARDIM

VİDEO

www.ilkyardim.org.tr



• Kişi nefes alamaz, acı çeker 
gibi ellerini boynuna götürür, 
konuşamaz, rengi morarır.

TAM TIKANMADA İLK YARDIM

TAM TIKANMA BELİRTİLERİ

6

VİDEO
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TAM TIKANMADA İLK YARDIM

VİDEO
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TAM TIKANMADA İLK YARDIM

• Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.        

• Öncelikle bilinci kontrol edilir.

• Sırtına iki kürek kemiği arasına 5 - 7 kez vurulur.

• Cismin çıkıp - çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir.

• Çıkmadıysa, arkadan sarılarak gövdesi kavranır.

• Bir el yumruk yapılarak başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, 

göğüs kemiği altına gelecek şekilde konur. Diğer el ile yumruk 
yapılan el kavranır.

• Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5 - 7 kez 
yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.

VİDEO

Katılımcılara uygulama yaptırılır.
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TAM TIKANMADA İLK YARDIM 

Kişi tek başına ise;

www.ilkyardim.org.tr



Kişi tek başına ise;

Katılımcılara uygulama yaptırılır.

TAM TIKANMADA İLK YARDIM 

Fotografta görüldüğü gibi
sandalyeden destek alınarak
karna bası yapılır.
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BAYILMA / ŞOK

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM

VİDEO

www.ilkyardim.org.tr



• Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
• Endişe, huzursuzluk
• Dudaklarda solukluk ya da morarma
• Susuzluk hissi
• Bilinç seviyesinde azalma

Katılımcılara uygulama yaptırılır.

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM

BAYILMA / ŞOK BELİRTİLERİ

• Sıkan kıyafetleri gevşetin.
• Kişiyi sırt üstü yatırın. Kişinin 

ayaklarını 30 cm kaldırın.
•  Kendini iyi hissedinceye kadar 

dinlenmesini sağlayın. 
•  Yiyecek ve içecek vermeyin.

BAYILMA / ŞOKTA İLK YARDIM

VİDEO
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KOMA POZİSYONU

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM

VİDEO

www.ilkyardim.org.tr



•  Yutkunma, öksürük vb. tepkilerin 
kaybolması 

•  Sesli ve ağrılı uyarılara cevap vermeme hali
• İdrar ve dışkı kontrolünün kaybolması

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM

KOMA BELİRTİLERİ KOMA POZİSYONU

• Ağzına yabancı cisim olup olmadığı 
açısından bakın.

•  Bak-dinle-hisset yöntemi ile 
solunumunu kontrol edin.

• Bilinç kapalı, solunum var ise koma 
pozisyonu verin. Yiyecek ve içecek 
vermeyin.

Katılımcılara uygulama yaptırılır.
VİDEO
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SARA KRİZİNDE (EPİLEPSİ) İLK YARDIM 

VİDEO
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SARA KRİZİNDE (EPİLEPSİ) İLK YARDIM 

• Kriz kendi sürecine bırakılır.
• Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz.
• Herhangi bir madde kullanılmaz, 

koklatılmaz ya da ağızdan herhangi bir 
yiyecek, içecek verilmez.

• Başını çarpmasını engellemek için 
altına yumuşak bir malzeme konulur.

• Acil yardım istenir. (112)
VİDEO
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DIŞ KANAMALARDA İLK YARDIM

VİDEO
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• Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırın.
• Gerekirse bandaj ile sarıp kanlanmış bezleri 

kaldırmadan basıncı artırın.
• Kanama kol ve bacaklarda ise kanamayı durdurma 

işlemlerinden sonra kanamanın olduğu uzvu kalp 
seviyesinin üzerine çıkarın.

DIŞ KANAMALARDA İLK YARDIM

Katılımcılara uygulama yaptırılır.
VİDEO
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BURUN KANAMASINDA İLK YARDIM

VİDEO
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BURUN KANAMASINDA İLK YARDIM

Katılımcılara uygulama yaptırılır.

• Kişinin başını hafifçe öne eğin.

•  Burun kanatlarına 5 dakika 
süreyle bastırın.

VİDEO
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YANIK VE DONMALARDA İLK YARDIM
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• Yanmış olan bölgenin sıcakla teması kesilir.
• Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler 

çıkarılır.
• Yanık bölge en az 20 dakika yumuşak akan 

soğuk çeşme suyu altında tutulur. Bu işlem 
yanık yüzey büyükse ısı kaybı çok olacağından 
önerilmez.

•  Su toplamış yerler patlatılmaz.
•  Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi vb. 

hiçbir madde sürülmez.

• Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine 
ısınması sağlanır.

•  Isınma işleminden sonra hâlâ hissizlik 
varsa bezle bandaj yapılır.

• El ve ayaklar bulunduğu doğal 
pozisyonda tutulur. 

• Yumruk yapılmış eller açılmaz ve 
yukarı kaldırılır.

• Acil yardım için 112 aranır.

YANIK VE DONMALARDA İLK YARDIM

YANIKLARDA İLK YARDIM DONMALARDA İLK YARDIM
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KIRIKLARDA İLK YARDIM

VİDEO
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• Kırık olan bölge hareket ettirilmez, sıcak tutulur.

• Kol etkilenmişse yüzük, saat vb. eşyalar çıkarılır.

• Kırık olan bölge omuz ve kolda ise şekildeki gibi 
kolu askıya alma işlemi yapılır.

•  Acil yardım istenir. (112)

KIRIKLARDA İLK YARDIM

Katılımcılara uygulama yaptırılır.
VİDEO
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HAYVAN ISIRIKLARI VE BÖCEK SOKMALARINDA
İLK YARDIM
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•  Kara canlıları (akrep, yılan, arı vb.)tarafından böcek 

sokması ya da hayvan ısırıklarına maruz kalınınca soğuk 

uygulama yapılır.

• Kedi-köpek ısırıklarında yaralı bölge 5 dakika boyunca 

sabun ve soğuk suyla yıkanır.

•  Deniz canlıları tarafından sokme ve  ısırılmaya maruz 

kalınınca sıcak uygulama yapılır.

• Kene ısırması durumunda asla müdahale edilmez. 

• Tüm hayvan ısırıkları ve böcek sokmalarında kişinin en 

yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

HAYVAN ISIRIKLARI VE BÖCEK SOKMALARINDA
İLK YARDIM
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YARALANMALARDA İLK YARDIM
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YARALANMALARDA İLK YARDIM

• Batan cisim çıkarılmaz.
• Kanama durdurulur.
• Acil yardım istenir. (112)
• Tetanos aşısı konusunda kişi uyarılır.
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baş ağrısı baş dönmesi bulantı nefes darlığı bilinç kaybı

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM
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baş ağrısı baş dönmesi

bulantı nefes darlığı

bilinç kaybı

Zehirlenme Belirtileri

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

Hasta / yaralı kusturulmaya 
çalışılmaz. Kişinin sağlık 
kuruluşuna sevki sağlanır.

Zehirle temas etmiş vücut 
bölgesi 15-20 dakika süreyle bol 
suyla yıkanır.

Sindirim yolu ile 
zehirlenmede ilk 
yardım 

Solunum yolu ile 
zehirlenmede ilk 
yardım

Ortam havalandırılır, hasta temiz 
ortama çıkarılır ve ortamda gaz 
var ise elektrik düğmelerine 
dokunulmaz.

Cilt yolu ile 
zehirlenmede ilk 
yardım
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GÖZ, KULAK VE BURNA YABANCI CİSİM
KAÇMASINDA İLK YARDIM
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Göz, kulak ve burna batan cisim varsa çıkarılmaz, acil yardım istenir.

Göze toz, kirpik gibi 
madde kaçtığında

• Göz ışığa çevrilir.
• Alt ve üst göz kapağı 

içine bakılır.
• Nemli ve temiz bir 

bezle çıkarılmaya 
çalışılır.

• Hastaya gözünü 
kırpıştırması söylenir.

• Göz ovulmaz.
• Bol su ile yıkanır.

Kulağa yabancı 
cisim kaçtığında

• Kesinlikle sivri 
ve delici bir 
cisimle müdahale 
edilmez.

• Su değdirilmez.

Burna yabancı 
cisim kaçtığında

• Burun duvarına 
bastırarak 
kuvvetli bir 
nefes verme ile 
cismin atılması 
sağlanmaya 
çalışılır.

GÖZ, KULAK VE BURNA YABANCI CİSİM
KAÇMASINDA İLK YARDIM
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YÜKSEK ATEŞ DURUMUNDA İLK YARDIM
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Herhangi bir ateşli hastalık sonucu vücut sıcaklığının 38⁰ C’nin üzerine 
çıkmasıyla oluşur. 

YÜKSEK ATEŞ DURUMUNDA İLK YARDIM

• Öncelikle ıslak havlu ya da 
bez yardımıyla hastanın ateşi 
düşürülmeye çalışılır. 

• Ateş bu yöntemle düşmüyorsa ılık 
duş aldırılır. 

• Acil yardım için 112 aranır.
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ACİL DURUM NUMARALARI
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ACİL DURUM NUMARALARI
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