
ANKARA’DA Kİ 5 YETİŞTİRME YURDUNDA ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK  
GÜVENLİ DAVRANIŞ VE İLKYARDIM EĞİTİMLERİ GERİ BİLDİRİMLERİ 
 
 
İlkyardım eğitimlerinin sizce ne gibi yararı olduğunu düşünüyorsunuz sorusuna verilen 
cevaplar: 
 
• İlkyardım gerektiren durumda nasıl davranılacağını ve çevredeki kişilerin nasıl 
yönlendirileceğini bilmek açısından yararı var 
• Yanlış yapılan uygulamaların önüne geçilebilir. 
• Gençlerimiz ilkyardımın insan hayatındaki önemini kavramışlar ayrıca ilkyardım gerektiren 
olaylar karşısında nasıl davranılacağı konusunda bilgi edinmişlerdir 
• İlkyardım eğitimleri konusunda yapılan aktif öğrenme metodunun öğrenim açısından çok 
faydalı bir içeriğe sahip olduğu görülmüştür 
• Acil durumlarda toplu yaşam içerisinde ve toplum içinde hayati müdahaleleri ne kadar önemli 
olduğu burada bir kez daha görülmüştür 
• Çok basit müdahalelerin ne kadar hayati öneme haiz olduğu katılımcılar açısından bir kez 
daha anlaşılmıştır 
• İnsan hayatını kurtarmak için ilkyardım vazgeçilmez bir konudur  
 
Sizce hangi konular üzerinde daha çok durulması gerekir sorusuna verilen cevaplar: 
 
• Sık karşılaşılan kazalar 
• Acil olaylarda çevreyi sakinleştirme 
• Ev, işyeri ve okulda olabilecek yanma, yaralanma, boğulma, düşme, çarpma, bayılma  
• Kırıklar,kanamalar,yanıklar 
• Yılan ve haşere sokmaları, zehirlenmeler 
 
Sizce hangi konular üzerinde daha az durulmalıdır sorusuna verilen cevaplar: 
 
• Verilen bütün bilgiler çok önemli ve gerekliydi. İlk etapta trafik kazaları, iş olmuşlardır kazaları, 
donma gibi konular üzerinde daha az durulabilir 
• Vakit buldukça konuların tamamı üzerinde durulması uygundur 
• Her konu üzerinde durulmalıdır 
 
İlkyardım eğitimi ile ilgili öğrencilerinizin görüşleri sorusuna verilen cevaplar: 
 
Olumlu: 
• Eğitim yaralı oldu 
• Yeni konular öğrendik 
• Uygulayarak tecrübe kazandık 
• İlkyardım konusunda çok şey öğrendik 
• 112 nin önemini ve ne işe yaradığını öğrendik 
• Hasta taşıma tekniklerini öğrendik 
• İlkyardımda iş bölümünün önemini öğrendik 
• İlkyardımın çok önemli olduğunu öğrendik 
• Zamanında yapılan ufacık bir müdahalenin insan hayatını kurtardığını öğrendik 
• İlkyardımın hayat kurtardığı ve bunun çok güzel bir olay olduğu öğrenildi 
• Genel hatları ile biz katılımcılar kolay öğrendik ve hoş bir deneyim oldu 
• İlkyardım konusunda eskisine nazaran daha çok bilgi sahibi olduk  
 
Olumsuz 
 
• İlkyardım çok önemli bir konu, bu konuların hepsini daha uzun sürede verilmesi daha iyi olurdu 
• Canlı örnekler arttırılabilirdi 
• Bazı bilimsel terimler kullanılmasa iyi olur ( Örn: nabız) 



• Hiçbir olumsuz yan olduğunu düşünmüyorum 
 
İlkyardım eğitimi ile ilgili personelin görüşleri sorusuna verilen cevaplar: 
 
• Yararlı bir süreç oldu 
• Bilinen ancak unutulan ve uygulamada tecrübe gerektiren konuların tazelenmesi iyi oldu 
• Yeni bilgilerin kazanıldığı bir eğitim süreci geçirdik 
• İlkyardım uygulamalarında bir hayat kurtarmanın bazen ne kadar basit bir uygulama 
gerektirdiğini gördük 
• İlkyardımda birlikte hareket etmenin önemini öğrendik 
• 112 ye bildirmek için adres bilmenin ve yer tarif etmenin zamanı iyi kullanmanın önemini 
kavradık 
• İlkyardım eğitiminin çok gerekli ve yararlı olduğunu gördük 
• Eğitimle herkes bir şeyler kazandı 
• Eğitim özellikle çocuk ile çalışan personeli olabilecek kazalara karşı anında müdahale fırsatı 
tanıması nedeniyle başarılıydı 
• İlkyardımın kulaktan dolma bilgilerle değil işin uzmanlarından öğrenerek yapmanın önemli 
olduğu vurgulandı 
• Bilgi tazeleme ve birtakım yanlış inanışların bertaraf edilmesi açısından etkileyici bir öğrenme 
süreci yaşandı 

 
Görüş ve öneriler 
 
• İlkyardım uygulamalarına destekleyici olunmalı, Öğrenilenlerin unutulmaması amacıyla 
eğitimlerin belirli periyotlarla yenilenerek tekrarlanması 
• Yılda bir kez tekrarlanması, unutulan konuların hatırlanması ve yeni gelen çocuklara eğitim 
verilmesi açısından olumlu olacaktır 
• Eğitimler, eğitim materyalleri arttırılarak verilmeye devam edebilir 
• Daha geniş zaman diliminde konular anlatılarak tüm katılımcılara uygulama fırsatı verilebilir 
• Bu eğitimlerin yıl içerisinde en az bir kez olmak üzere daha geniş katılımlı şekilde 
tekrarlanması iyi olur 
• İlkyardım öğrenilip günlük yaşantıya geçirilmelidir 
• Bu konuda insanlar bilinçlendirilmelidir 

 
Eğitimci Düşünceleri 
 
• Her yıl yetiştirme yurtlarında bu kursların tekrar edilmesi yararlı olacaktır 
• Okul yönetimleri, personel ve öğrenciler çok ilgiliydi  
• Okullarda projeyi uygulamada zorluk çekilmedi, destek gördük. 
• Yeterli katılım oldu 
• Güzel materyaller basıldı 
• Öğrenciler ilkyardımla tanıştılar, ilgi duydular 
• Bizim için çok zevkli oldu değişik bir deneyimdi 
• Dünya bankası ile iletişimimiz güzeldi, sorularımıza hemen cevap aldık 
• Çocuklar çok ilgiliydi, aktif katıldılar 
• Plan dışı talepler oldu 
 
Öneriler 
 
• Tüm Türkiye’de yurtlarda bu eğitimin verilmesi için çalışmalar yapılması  
• Eğitimlerin her yıl tekrarlanması 
• Eğitimin daha küçük gruplar halinde (10-15) yayılarak verilmesi 

 
 
 


