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OZET

Bu cahsmanm

amaci, Lefkosa sehrindeki

Genel Orta Ogretim Dairesine ve

Mesleki Teknige Ogretim Dairesine bagli olan liselerde gorevli okul mudurleri ve mild-Ur
..,..

yarduncilannm
yapilan

kriz yonetimi 'konusuna iliskin goruslerini ve konuyla ilgili ~kullannda

cahsmalan

inceleyerek

Lefkosa' da ki liselerin

krize hazirhk

duzeylerini

saptamaktir, Arastirmada gorusme teknigi kullamlrms, veri analizi teknikleri olarak de
icerik analizi ve betimsel analiz tercih edilmistir.

Calismamn birinci bolumunde konuyla ilgili problem durumundan, arastirmanm
amac ve oneminden bahsedilmistir. Ikinci bolumde kriz, kriz planlamasi ve kriz yonetimi
kavramlarmm

uzerinde durularak okulda kriz, okulda kriz planlamasi ve okulda kriz

yonetimi konulanna deginilmistir. Okullarm sikhkla karsilasabilecekleri

kriz durumlan

belirlenmis ve bir "Kriz Yonetim Plaru" hazirlanrmstir.

Ucuncu ve dorduncu bolumlerde, arastirmamn yontemine ve cahsma grubuyla
yapilan

gorusmeler

sonucu

elde

edilen

bulgulara

yer

verilmis

ve yorumlarda

bulunulmustur,

Son bolumde, arastirma sonucu vanlan sonuclar verilmis ve sonuclar isigmda
okul yoneticilerine kriz yonetimine iliskin onerilerde bulunulmustur.

Anahtar kelimler: Kriz, kriz planlamasi, kriz yonetimi, kriz yonetim ekibi
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CRISIS MANAGEMENT

IN SECONDARY SCHOOL

(NICOSIA SAMPLING)

Prepared by: Necibe Aml Ozenel

ABSTRACT

The aim of this study is to find out the viewpoints of school principals and
assistant principals who work for the Offices of Secondary and Vacational Education
on crisis management. The study also aims to analyse the previous studies on the
topic and discover the level of preparation for crisis management of lycees in
Nicosia. This study has prepared by using interviews and as for data analysis
techniques, content and descriptive analyses are used.

In the first part of the study, the emphasis is on the research focus and its
mam aim and importance. In the second part of the study, the focus is on the
descriptive analysis of crisis, crisis planning and crisis management especially in
terms of school. Crisis situation that can be faced with at school are highlighted and a
"crisis management plan" is prepared.

In the third and the fourth section, the focus is on the results of and and the
results of and the comments on the interviews carried out by the research group.

In the last section, the results of the study are presented and proposals are
suggested to the school management in the light of these results.

Key Words: Crisis, Crisis Planing, Crisis Management, Crisis Management
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BQLUMI

GiRi~
Yuzyihmizda hizh kuresellesme nedeni ile toplumlar birini eskisinden daha
cok etkilemeye baslamistir. Bir toplumda yasanan ekonomik, sosyal ya da politik bir
kriz turn dunya ulkelerinde de ciddi etkiler yaratmaktadir. Kuresel dunyadaki tum
"'

orgutlerde hizh degisen cevre kosullanna ve krizlere ayak uydurmak durumunda
kalmaktadir. Degisime karsi orgutleri ayakta tutan en onemli sey, yeniliklere acik ve
dinamik bir yonetim yaklasimidir.

Orgutlerin yasamlanndaki en buyuk tehlikelerden biri, suphesiz ki hazirhkh
olmadiklan kriz durumlandir. Kriz durumu, orgutu savunmasiz bir anda yakalarsa,
cok kisa surede orgutun parcalanmasina ve ortadan kalkmasma neden olur. Krizin
yaratacagi gerilim, bununla smirh kalmayarak cevre orgutleri de olumsuz
etkileyerek, daha buyuk capta bir krizin olusmasma neden olabilir. Yonetimin bu
krizleri yonetmedeki yetersizligi sonucunda bir orgutteki kriz, ic ice gecmis halkalar
gibi diger orgutlere de sicrar ve sonucta kaos ortarm yaratabilir.

Egitim orgutleri de, diger orgutler gibi cagin getirdigi degisime ayak
uyduramazlarsa, bu kaos ortamma suruklenebilirler. Bu orgutlerde yasanacak
krizlerin eek ciddi sonuclara yol acabilecegi aciktir. Bu cahsmada kriz, kriz
yonetimi, kriz yonetim ekibi ve kriz planlamasi kavramlarmm uzerinde durulmus, bu
alanda yapilan calismalar incelenmis, ortaogretim ve mesleki teknik okullannda okul
mudurlerine ve mudur yardimcilanna okulda yasanan belli bash krizlerle ilgili
tutumlan ve bu konudaki on hazirhklar ve planlarla ilgili sorulann bulundugu
gonisme formu uygulanrmstir. Boylelikle okul yoneticilerinin bu kavramlara yonelik
bakis acilanna acikhk getirilmeye cahsilrmsur.
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PROBLEM

i~

yasami farkh sosyal, kulturel, egitim ve ekonomik yapidaki kisilerin bir

arada calismak durumunda

orgutsel basannm ozunu olusturmaktadir.

bireylerin basansi

olcegini ise

oldugu bir ortarru icermektedir.

orgutun

.
vizyonu,

.
rmsyonu,

amaci,

Bir arada cahsan
Basanya

yakm

ve

ulasmarun

uzak

hedefleri

belirlemektedir
Orgutun ortaya koydugu bu amac ve hedeflere ulasilmasi icin tum personelin
orgut kulturunu

benimsemesi

gerekmektedir.

Bireyin

cahsmakta

oldugu

orgut

kulturunu benimsemesi icin o orgutte mutlu olmasi gerekmektedir. Birey beklentileri

karsilandigi oranda mutlu olabilmektedir. Bu beklentiler maddi veya manevi nitelikte
olabilmektedir.

i~

yasammda

bireylerin

beklentilerinin

karsilanmamasi,

fiziki

kosullar, izlenen politikalar, ekonomik kosullar gibi nedenler sonucu kriz olarak
adlandmlan sorunlar ortaya crkabilmektedir (Pearson-Mitroff,

1993: 49).

Bir orgutun amaclarma ulasmasmda, karsilasilan sorunlan en kisa zamanda
ve en uygun

yontemlerle

cozumlenmesi

90k onemlidir.

Sorunlann

cozumu

yoneticilerin sorunlar karsismdaki tutumlanna baghdir. Orgutlerde gorulen sorunlar
kriz olarak nitelendirilmektedir.

Kriz, bir orgutun beklentileri

arasmdaki buyuk uyumsuzluk olarak tammlanmaktadir (Kemisky,
Kriz, bunahm olarak ele almnus ve Bunahm;

ile gerceklesenler
1997: 843).

(Crisis) 1. Tehlike ya da

belirsizlik noktasi, am 2. Hasta bir ekonomik organizmamn eski bicimde varhgim
surdurememesi ve yeni bir yasama olanagi elde edebilecegi degisiklikleri yapmak
zorunda oldugu zaman dilimi 3. Ekonomik bunahm,

cevrimsel stirec icerisinde

buyumenin kesintiye ugradigi nokta. Buyttmeye gecis icin gereken kosullann neler
oldugu arastmldigi, kararlarm ahndigi zaman dilimi. Kriz (Akytiz, 1990: 52).
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Gerek tip ve psikoloji bilimi gerekse iktisat ve politika bilimi tarafmdan
yapilan kriz tammlannda,

olagandisi ve olumsuz bir gelismeden bahsedilmektedir.

Ancak bu olumsuz gelismeye kesin bir "son" dan 90k bir donum noktasi gozuyle
bakilmakta, tehdit ve zaman baskisma ragmen gerekli onlemlerin almarak tekrar
normal duruma gecisin olanakh oldugu belirtilmektedir (Ozbakir, 1992: 2).

Her ne kadar krizler ani olarak ortaya ciksalar da, cogu durumda onceden
krize dair bir takim belirtiler vardir. Bu belirtilerin gormemezlikten gelinmesi veya

..

..,,.

uzerinde durularak etkin cozumlere baglanmamasi kriz yaratir (Ozbakir, 1992: 4).
Orgutlerde ortaya cikan kriz ile ilgili yonetsel uygulamalar ve stratejiler,
sorunlann

onceden saptanmasi,

onlenmesi veya sonuclanmn

azaltilmasi olarak tarumlanmaktadir

(Mackenzie,

olumsuz etkilerinin

1995: 73-74). Kriz yonetiminin

beklenmedik bir anda ortaya cikarak kurumun imaji ve hedef kitleyle iletisimini
zedeleyen durumlarla savasim olarak aciklanmaktadir (Paksoy, 1997: 47).
Kriz yonetimi, orgutlerde gerceklesme olasiligi olan ya da baslarms bulunan
kriz surecinin analiz edilmesi, cozum yontemlerinin gelistirilmesi ve uygulanrnasmi
icermektedir (Pearson-Mitroff,

1993: 50).

Guntirntlzde isletrne yoneticileri,

krizlerin

ne zaman, nasil ve ne sekilde

baslayacagi, olasi etkilerinin neler olacagi ve olumsuz etkilerini en aza indirmeyi
amaclamaktadirlar (Dincer, 1998: 48).
Toplumsal alandaki sistemler butununun parcasi olan okullarm da krizlerden
etkilenmemeleri ve varhklanrn devam ettirebilmeleri icin yapmalan gereken ilk sey
"Kriz Yonetim Plaru" ve "Kriz Yonetim Ekibi" olusturmaknr.

Olusturulacak

bu

ekibin liderligini yapacak olan koordinator belirlenmeli ve farkli kriz durumlarma
karsi okullann nasil hareket etmeleri gerektigi tartisilmalidir. Atilacak ikinci adim,
okul isgorenlerinin

farkli kriz durumlarmda

kimin saglayacagi,

cgrctmenlerin

neler yapacaklan,

ve ogrencilerin

cevreyle iletisimi

guvenliginden

kimin sorumlu

olacagi, kriz durumunda uyulacak kurallar, ilgili saghk birimleriyle kimin iletisim
kuracagi,

velilerin krizden haberdar

edilmesi

gibi konularda

almacak kararlan
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kapsar.

Bu

da

tammlamalarmm

olusturulacak
yapilmasi

kriz

yonetim

ekibinde

gorev

dagihrm

anlamma gelir (Keys to Safer Schools.Com:

ve

1999).

Ucuncu ve son asama krizin okul uzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan
kaldmlmasidrr. Kriz sonrasi gerek i~ gorenlerde gerekse ogrencilerde gorulebilecek korku,
bitkinlik, cekingenlik, guvensizlik, asm tepki, oz savunma, yalmzhk gibi olumsuz hal
ve tutumlar bir an once harekete gecilip giderilmeye cahsilmazsa, orgutun isleyisini
aksatacagi gibi orgutte parcalanmaya da yol acar (Demirtas, 2000: 365).

Kriz durumunun yaratacagi bu olumsuz etkiler goz onunde bulunduruldugunda, kriz
yonetim planlan olusturmanm geregi ve onemi bir kez daha ortaya cikmaktadir ve
orgutlerin olasi bir krizi en az hasarla atlatip amaclan dogrultusunda

islevlerini

devam ettirmelerinin hazirlanacak olan bu planlar sayesinde daha da kolaylasacagmi
soylemek yanhs olmaz.

Bu dogrultuda yapilan cahsmada Lefkosa sehrinde Milli Egitim ve Kultur
Bakanhgina

bagh resmi

Orta Ogretim ve Mesleki

Teknik liselerinde

gorevli

yoneticilerin kriz yonetimi ile ilgili algilamalanna

yonelik mevcut durumu ortaya

koyarak,

benzer

kriz yonetimi

davramslan karsilastirmah

konusunda

yoneticilerin

olarak degerlendirmektir.

veya farkh tutum

ve

Bu konuda ortaya cikabilecek

bilgi eksikliklerinin giderilmesine yonelik hizmet ici egitim, bilgilendirme ve katki
saglama konusunda politikalar uretilmesine yardimci olmak amaclanmaktadir.

Okullarm basansi, okul yoneticilerinin

gerektiginde

ogretmenleri

izleme

liderligini gostermelerine baghdir. Yirmi birinci yuz yil her seyi bildigini sananlarm
lider olamayacagi bir yuz yil olacaktir (Ozden, 1998: 127). Gelecek icin gittikce
belirginlesen bir durum, liderligin yeni bicimlerinin

ortaya cikacagi ve liderlerin

simdikinden farkh liderlik bicimlerini cgrenmek zorunda kalacagidir. Degisimin luzi
arttikca degismeyen sey degisme ve surekli ogrenme olacaktir (Ozden, 1998: 128).
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Krizlerin temel nedenlerinden biri olan degismeyi yonetebilm~~t1m19;f
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surekli gelisen ogrenen liderler sayesinde gerceklesecektir. Donusum insan
tarafmdan gerceklesir, donarum tarafmdan degil (Deming, 1996: 15). Bu dogrultuda
donusumu saglayabilecek yoneticilerin goreve gelmesinin saglanmasi, gorevdeki
yoneticilerin de yoneticilik konusunda yeterliliklerinin artmlmasi, Milli Egitim
Sisteminde yapisal gelismenin vurgulandrgi su gunlerde onem tasimaktadir.

Problem Ciimlesi
Okul yoneticilerinin

kriz karsismdaki algilan ve bu bakis a91s1 ile krize

mudahale yontemleri nelerdir?

Alt Problemler
Bu genel amaca ulasma surecinde asagidaki sorulara cevap aranrmstir.
1- KKTC Milli Egitim

ve Kultur

Bakanhgina

bagh

okullarda gorevli

yoneticilerin, kriz yonetimi ile ilgili algilan ne duzeydedir? Arastmlan
temalar:
a) Okul servisi kazalan
b) Yangm
c) Deprem
d) Su baskim (sel)
e) Bomba
t) Ogrenci kacmlmasi

g) Intihar
h) Bulasici hastahklar
i) Okul demirbasina zarar verme konulu kriz durumlannda, kriz
yonetimi surecine iliskin okullanna yonelik degerlendirmeleri
nelerdir?
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ARA~TIRMANIN ONEMi

Kriz isletmelerde oldugu gibi toplumun bir parcasi olan okullarda da sik sik
yasanmaktadir. Bu krizlerin onemini ve verecegi zararlan goz onunde tutarak bir kriz
plam ve de bir kriz ekibi okullarm maddi ve manevi hasara ugramasi en aza
inecektir. Bu konuda daha once yapilan arastirmalarda
olmayan

orgutler karsilastmlrms,

kriz sonucu orgutlerde

krize hazirhkh olan ve
ortaya cikan olumsuz

durumlar tespit edilmeye ~_9ah~Ilm1~t1r. Elde edilen sonuca gore kriz durumuna
hazirhkh orgutler krizi zararsiz ya da 90k az zararla atlatirken, kriz durumuna karsi

hazirhk yapmarms orgutlerde onemli zararlar meydana geldigi gozlenmistir. Bu da krize
hazirhk planlarmm gerekliligini bir kez daha gozler oniine sermektedir.

Bu arastirma ile yurt icinde ve yurt disinda hazrrlanmis, hali hazirda bulunan farkh
kriz yonetimi planlan gozden gecirilmistir. Arastirma ile toplanan verilerin ise okul
mudurleri ve mudur yardimcilan

kriz yonetimine iliskin deneyim ve dusunceleri

uzerinde dusunme ve tartisma imkam yaratacagi, var olan etkinlikler ya da planlar
uzerinde daha genis capli degerlendirme firsati sunacagi umulmaktadir.
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SAYILTILAR
Bu arastirmada asagidaki varsayimlardan hareket edilecektir:
1. Hazirlanan Kriz Yonetim Plam ile olasi bir krize okullarm etkili bir sekilde
mudahale etmesi saglanabilir.
2. Hazirlanan Kriz Yonetim Plam'nm uygulanabilirligi arastirma kapsamma alman
okullarda gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin gorusleri dogrultusunda
degerlendirilebilir.

~

3. Bu arastirmada anket ve mulakatlara katilan yoneticilerin verdikleri yamtlarm
icten ve samimi bir sekilde verdikleri var sayilrmstir.
4. Orcneklem evreni temsil etmektedir. Kullamlan olcme araclan amacma uygundur.

SINIRLILIKLAR
Arastirma

yonteminin

belirlenmesinde

asagidaki

sayithlardan

hareket

edilmistir.
1. Orneklem evreni temsil etmektedir. Kullamlan olcme araclan amacma
uygundur.
2. Bu arastirmada kriz durumlan olarak; servis kazalan, yangm, deprem, sel,
bomba tehdidi, intihar, bulasici hastahklar, okul demirbasina zarar verme
durumlan ele almnustir.
3. Arastirma Lefkosa'daki Ortaogretim ve Mesleki Teknik Dairesine bagh
liselerle smirhdrr.
4. Bu arastirmada anket ve mulakatlara katilan yoneticilerin verdikleri yamtlann
icten ve samimi bir sekilde verdikleri var sayilmistir.
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TANIMLAR

Yonetici: Okullardak:imudur ve mudurmuavinleri.

Kurum Kimligi: Kimlik olusturmak amacim tasiyan planh.bilincli olarak:
kullamlan,arzulanan imajm olusturulmasim hedefleyen ve ifade edilmis kurum
felsefesine dayanan bir yonetim aracidir
.•.
Kriz Yonetimi: Beklenmedik ve ani durumlar sonucu olusan krizi kontrol altma
almakve olusacakhasan en aza indirmekicin ahnacak kararlan ve bunlann uygulanmasmi
kapsayan surec.
Ortaogretim Lisesi: 13-17 yas araligmdakiogrencilerinegitim ve ogrenimgordiigii, resmi

ve ozel olmak uzere ikiye aynlan, Milli Egitim Bakanhgi 'nca belirlenenogretimprogrami
kapsammda hizmet veren, lise olarak:adlandmlan kurum.
Kriz: Servis kazalan, yangm, deprem, sel, bomba ya da teror saldmsi tehdidi,
biyolojik ve kimyasal tehditler, ogrenci uzerinde atesli silah ya da kesici alet
bulunmasi, ogrenci kacrnlmasi ya da kaybolmasi, intihar, bulasici hastahklar,

okul

demirbasina zarar verme durumlan.
Kriz Plam: Servis kazalan, yangm, deprem, sel, bomba ya da teror saldmsi tehdidi,
biyolojik ve kimyasal tehditler, ogrenci uzerinde atesli silah ya da kesici alet
bulunmasi, ogrenci kacmlmasi ya da kaybolmasi, intihar, bulasici hastaliklar, okul
demirbasina zarar verme durumlarmda ahnmasi gereken onlemlerin, yapilmasi
gerekenlerin adim adim ele almdigr plan.

Kriz Yonetim Ekibi: Kriz durumlanna mudahale etmekle gorevli, basta okul
yoneticisi olmak uzere okulda gorev yapan secilmis isgorenlerden olusan ekip.
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nedenleri, turleri, kriz anmda oncellikli yapilacaklar ve kriz plam detayh olarak
aciklannnstir,

Aksoy (2003) "Okullarda Krize Mudahale Planlamasi"

adh cahsmasinda krizin

tarurm yapilrms, egitim kurumlan icin olasi kriz nedenleri belirtilmis krize mudahale
planmm hazirlanma

sureci aciklanmis,

Okulda krize mudahale takimmm nasil

olusturulacagi belirtilmistir,

Inandi
Okullarmdaki

(2008)

"Resmi

kriz durumlarma

ilk

ve

iliskin

orta

ogretim

Yaklasimlannm

Okullan

Mudurluklerinin

degerlendirilmesi"

adh

calismasmda okullarda kriz yonetiminin asamalanndan bahsedilmistir. Yapilan nitel
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cahsmanm

sonucunda hem ilkogretim

hem de ortaogretimde

cahsan mudurlerin

yansmdan fazlasmm krize hazirhkh olmadiklan anlasilmaktadir. Krize hazirhkli olan
okul yoneticilerinin

ise kriz hazirhk cahsmalannm,

kriz durumlanm

yuzde yuz

cozrnese bile krizin buyumesini engelledigini ifade etmislerdir,

Ozdemir (2002) "Ilkogretim Okullannda Gorevli Yoneticilerin Kriz Yonetimi
Konusundaki

Koordinasyon

Y eterliklerinin

Degerlendirilmesi"

ilkogretim okullarmda gorev yapmakta olan yoneticilerin
sekillerini

ve bu konudaki . . yeterliliklerini

saptamaya

isimli

cahsmasmda

krizi algilama ve krizi yonetme

cahsrmstir.

Arasnrma

sonucunda

yoneticilerin kriz yonetimi konusunda koordinasyon yeterlik duzeylerinin oldukca yuksek

oldugu saptanrmstir,
Bahkci (2002) "Krizin Orgutler Uzerindeki Etkileri ve Krizle Basa Cikma
Y ollannm

Sistematik

Analizi"

adh calismasmda

kriz, krize neden olan faktorler,

kriz

surecinin orgutler uzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, kriz yonetimi ve kriz
planlamasi

konulan

uzerinde

Tekstil-hazir

giyim

isletmelerdeki

yoneticilerin

yonetimi

cikrmsnr.

isletrneleri

icin aynlmasi

onerdikleri isletmelerin

durmus, krizle basa cikma yollanm
uzerinde

yaptigi

arastirma

"kriz

yonetimi"

kavramma

gereken

kaynaklan

ek bir maliyet

incelemistir.

sonucunda,

asina olmadiklan,

bu
kriz

olarak gordukleri,

cogunun bir kriz yonetim planma sahip olmadigi ortaya
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Tmgir (2002) "Isletmelerde Kriz Yonetimi ve Uygulamaya Iliskin Bir Model

Onerisi" adh calismasinda krizin tanmu, kapsanu, nedenleri ve sonuclan uzerinde
durmus, kriz yonetimi surecini incelemis ve gida sektorundeki isletmelere yonelik bir
kriz modeli onerisi hazirlamistir. Hazirlanan oneride ornekleme alman 1 7 isletmenin
yasayabilecegi

kriz

durumlanndan

hareketle

cesitli

hayali

kriz

senaryolan

gelistirilmis, her kriz durumunda yapilmasi gerekenler belirtilmis ve krizden kimlerin
etkilenecegi ifade edilmistir, Bu senaryolarda uzerinde durulan en onemli nokta krize
en kisa surede ve en etkili mudahalenin nasil saglanacagidir.

Soyguzel (2002) "Turkiye'de Dogal Afetlerde Kriz Yonetimi (Marmara
Depremi Ornegi)" adh cahsmasmda kriz ve kriz yonetimi kavramlanm tammlayarak
kriz yonetiminde
Tiirkiye'de

deprem

sonrasmda

kriz yonetimi alamnda yasanan eksikliklerin planlamadaki

yetersizlik,

kriz sonrasi

planlamamn

duruma

onerni

etkin mudahale

uzerinde

durmus,

saglayamama,

koordinasyon

yetersizligi,

kurumlar arasi iletisimde yetersizlik oldugunu gozler onune sermistir.

Underwood,

Dunne-Maxim

ve Ahrens'in

(1995) A.B.D'nin New Jersey

eyaletinde yiiriittiigii calisma intihar girisimine yoneliktir. Cahsmanm amaci gencler
arasmda intiharm yayilmasmi onlemek ve kayip sonrasi genclerin yasadigi uzuntuyu
hafifletmektir.

Cahsmada,

cocuklara ve genclere hizmet saglayan, toplumun her

sektorunden yoneticiler bir araya getirilmis ve ani bir olum sonrasi bu genclerin
ihtiyaclan konusunda egitilmislerdir.

Ardmdan intihann sebebi ve intihar sonrasi

duzelme ile ilgili bir kriz plam hazirlanmis ve krize mudahale stratejileri ve intihan
onleme teknikleri belirlenmistir.
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Mitroff, Diamond ve Alpaslan (2006), "Amerika' daki Lise ve Universiteler
Krizlere Ne Kadar Hazirlar?" adh cahsmalanru A.B.D. capmda toplam 350 lise ve
universite ttzerinde gerceklestirmis, arastirmaya katilan okullarm hangi kriz
durumlanna hazirhkh olduklan, kriz yonetim ekipleri ve kriz yonetimi icin yeterli
kaynaklarmm olup olmadigiarastmlmistir,Eide edilen bulgulardan,okullann sadece o ana
kadar yasarms olduklan kriz durumlarma karsi hazirhkh olduklan, genis tabanli bir
kriz yonetim programi

ve ekibine

sahip olmadiklan, bunun nedeninin de maddi

kaynak yetersizligi oldugu ortaya cikrrusnr,

Kelsay (2005) "Kampus Icinde ya da Dismda Yasanan Krizin Ogrencilerin
Universite Secimine Olan Etkisi Uzerine Bir Arastirma'' adli cahsrnasmda,
ogrencilerin universite secimini etkileyen krizlerden ve bu krizlerin tercihleri ne
sekilde etkilediginden bahsetmistir.

Ogrenci kabul komisyonunda gorevli temsilciler ve kidemli yoneticilerden
olusan bir grup uzerinde yurutulen cahsmanm sonuclanna gore; kriz yasanan
okullarda, o yilki ogrenci kayit durumu uzerinde yasanan krizin dogrudan bir etki
yapmadrgi gozlemlenmis, kampus kriz yonetim planmm ve ekibinin varligi ve krizi
takiben ogrencilerin ve ailelerin bilgilendirilmesi konusunda personelin verdigi
cevaplarda tutarsizhklar gorulmus, ogrenci kabul komisyonunun bir uyesinin kriz
yonetim ekibinde yer almasi gerektigi ifade edilmis, ogrenciler ya da aileleri okul
guvenligi ya da guvenlikle ilgili krizler konulannda sorular yonelrtiklerinde, gerekli
cevaplan verebilsinler diye komisyondaki temsilcilerin okulun yerlesim plam
konusunda egitimli olmalan gerektigi uzerinde durulrnustur.
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Stahl'm

(2005)

"11

Eylul

Sonrasi

Ogrenilenler:

Buyuk

Bir

Finans

Kurumunda Yurutulen V ak' a incelemesi" adim tasiyan cahsrnasmm amaci, 11 Eylul
2001 'deki teror saldmsmdan etkilenen buyuk bir finans kurumunun yoneticilerinin
kurumlanm, yasanan krizden kurtarmak icin sergiledikleri bilgi duzeyleri, yetenek ve
tutumlanm inceleyerek krizden ogrendiklerine 1~1k tutmakti

Arastirmaya

10 yonetici katilmis ve elde edilen bulgulara gore; krizlere

hazirhkli olmak isteyen orgutlerin kriz prosedurlerini

duzenli olarak test ettikleri,

kulturel degerler, degisimi " yonetmede gosterdigi basan, kriz amnda yonetimi ve
cahsanlan krize karsi ortak bir paydada birlestirebilmesi

gibi ozelliklere sahip olan

orgutlerin, bu ozelliklerden yoksun orgutlerle kiyaslandiginda krize mudahalede daha
hazirhkh

olduklan

orgutlerini

krizden

ve hem formal hem de informal ogrenmenin,
kurtarmak

icin orgut liderlerinin

bilgi, yetenek

kriz anmda
ve tutum

gelistirmesinde tamamlayrci rolu oldugu ortaya cikmistrr.

Gainey (2003) "Krize Hazir Okul Cevreleri Yaratmak" adh cahsmasmda,
sadece bir eyaletteki okullarm cevresinde yurutulen kriz yonetimi calismalanmn
durumunu incelemistir. Arastirma kapsamma Guney Carolina eyaletindeki okullann
bulundugu bolgeler almrms ve bu bolgelerin krize hazirhk durumlan incelenmistir.
Arastirmada

"Guney Carolina' daki okullann bulundugu bolgeler, krizlere daha etkili

bir sekilde mudahale etmek icin ne tur hazirhklar

yapiyorlar?"

sorusuna cevap

aranrmstir,

Eide edilen bulgulara gore; Guney Carolina' daki okul bolgelerinin
olarak kabul

goren kriz yonetim

stratejileri

uyguladiklan

genel

ve okul cevresinin

guvenligini saglamak ve cocuklann daha guvenli bir ortamda egitim gorrnelerine
yardimci olmak icin kriz yonetimi egitimi verecek egitimcilere ihtiyac oldugu ortaya
cikmistir.
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Gainey
ile

ilgili

Algilan"

cahsmasmin
dayanarak

guvenlik

saglamak

"Ogrcncilerin

adh

ve Ailelerinin

7. smiftaki

Krizlere

14 ogrenci

ve

Iliskin

14 aile

amaci, Eastern Magnet adh okulun ogrencilerin

Elde

ve kriz yonetim tekniklerine

edilen
icin

uzerinde

(2003)

bulgular,

krizleri

durmaktadir.

okullarm

yonetmede
Bununla

belli

uzerinde

algilarma

incelemektir.

ve yetiskinlerin

prosedurler

yuruttugu

ve ailelerinin

iliskin goruslerinin

ogrencilerin

Okul Guvenligi

guvenligini

uygulamalanmn

gerekligi

birlikte cahsma, Eastern Magnet okulunun kriz

yonetimi yaklasimmm etkili olan ve gelistirilmesi gereken yonlerine 1~1k tutmaktadir,

Yapilan diger bir cahsma Graveline (2003) tarafmdan yurutulen "Okuldaki
Krizi

Yonetmede

ogretmenlerinin
arastirmayi

Ogretmenin

okuldaki

Y eterligi"

krizi yonetmede

amaclamaktadir,

adh

cahsmadir,

kendi yeteneklerine

Bu amacla ogretmenlerle

Cahsma

lise

iliskin algilanm

gorusmeler

yapilnus

ve

okulda siddetle ilgili bilgi duzeyleri, kriz durumuna mudahalede kendilerini nasil
degerlendirdikleri, kriz durumuyla ilgili kendilerini en 90k korkutan sey, ne tur ve ne
duzeyde bir kriz yonetimi egitimi ihtiyaci hissettikleri sorulanna cevap aranmaya
cahsilrmsnr.

Arastirma sonucunda; ogretmenlerin

okulda kriz yaratan durumlara iliskin

yeterli bilgi duzeyine sahip olduklan ancak okuldaki onemsiz siddet olaylanmn
buyuyerek

daha ciddi olaylara

yol acabilecegi

konusunda

bilincsiz

olduklan,

ogrencilerin guvenligini saglama konusunda kendilerini sorumlu hissettikleri ve krize
mudahalede ogretmenierin inisiyatif kullanma hakkma sahip olmak istedikleri, okul
guvenligini saglama konusunda kendi yeterliklerine guvendikleri, krize mudahalede
yetersiz

kalmaktan

korktuklan,

yeteneklerine

guvendikleri

hizmet

191

okul

mudurunun

kriz

yonetimi

konusundaki

ve kriz yonetimi egitimiyle ilgili hizmet oncesi veya

egitimden

gecmedikleri

tespit

edilrnistir.
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Wheeler'm (2002) yuruttugu "Kriz Yonetimi Egitiminin Gereksinimleri:
Virginia Okul Mudurlerinin Algilan" adh calismanm arnaci, okul mudurlerinin kriz
yonetimi

alamnda kisisel gelisim ihtiyaclanna

cinsiyet, kidem,

okulun buyuklugu

yonelik algilanru

ve bulundugu

bolgeye

ve mudurlerin

gore kriz yonetimi

egitimine yonelik algilannda farklar olup olmadigmi belirlemektir.

Arastirma,
uygulanmistrr.

""·

Virginia

Arastirma

eyaletinde

sonucunda;

gorev yapan 326 okul muduru
okul mudurlerinin

uzerinde

krizleri okuldaki siddet

olaylan sonucu ortaya cikan durum olarak adlandirdiklan ve kriz yonetimi egitimini
bu alanda cok gerekli gordukleri sonucuna ulasilmistir.

Christensen (2001) tarafmdan yurutulen "Ilkogretim Okullanndaki Kriz
Yonetim Plam'nm

Ozellikleriyle ilgili Nebraska Okul Mudurlerinin Algilan" adh

cahsmada, kriz yonetim plammn onemi ve icerigiyle ilgili Nebraska Ilkogretim
Okullarmda

gorevli

mudurlerin

gorusleri

almmaya

cahsilrrustir.

Arastirma

kapsamma 300 okul muduru almmis, mudurlerin %91 'i kriz anmda uygulanacak
yazih bir kriz yonetim planlan oldugunu ifade etmistir.

Okul mudurleri, okullarmda gerceklesebilecek

krizlere karsi okul calisanlan

hazirhkh olmasa da kriz yonetim planmm onemi uzerinde durmuslar ve okullannda
siddet nedeniyle

olumlerden

eek saghk

sorunlanndan

kaynaklanan

olumlerin

goruldugunu ifade etmislerdir.

Arastirma, kriz yonetim planmm, gecrniste yasanan olaylann buyuklugu ya
da gerceklesme

oranma

bakilmaksizm

cok

gerekli

oldugunu

ve personelin

egitilmesinin krize hazirlanmada, mudahale etmede ve sonrasmda gerekligi uzerinde
durmaktadir.
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Wilkins (1997) "Ilkogretim ikinci Kademe iyin Model Gelistirmeye Yonelik
Kriz Yonetim Programlanmn

Analizi" adh cahsmasmda, ilkogretim ikinci kademe

icin kriz yonetim planlanmn gerekliligi ve yararlanm goz onune sermeyi ve ornek
bir plan gelistirmeyi amaclamaktadir.

Cahsma kapsamma Georgia bolgesindeki 50

okul ahnrmstir. Okullarm %20'sinde kriz yonetim plam olmadigr, % 80'sinde ise tam
anlarrnyla olmasa da bir kriz yonetim plam oldugu ortaya ciknustir.

Arastirma, okulun buyuklugu ya da yasanan krizlerin oramna bakrlmaksizin,
okullarda kriz yonetim plam olusturma ve koordinator

belirlemeni

onune

gore

sermistir.

gelistirebilmeleri

Aynca,

okullarm

ihtiyaclanna

icin ornek bir planm hazirlanmasma

onemini goz

kendi

planlanm

da ihtiyac duyuldugu ifade

edilmistir.

Wilson'm

(1992)

yuruttugu

"Kriz

Yonetimi:

Uy A.B.D

Universitesini

Kapsayan Durum Cahsmasi" adh arastirma, kriz yasamis Uy AB.D universitesindeki
kriz yonetim

planlanm

incelemektedir.

ve bu surecte karar alma mekanizmasmdaki

Cahsrna, kriz yonetirninin

tmiversite kampuslerinde

gelisimi

onemi uzerinde durmakta ve modem

krizi ongormede yasanan basansizligm

sonuclanna

1~1k

tutmaktadir.

Amerika' daki lise ve universitelerin

krize hazirlanmada

yetersiz oldugu

gorusunden yola cikan arastirmaci, kriz yasamis ve atlatmis Uy kurum belirlemistir.
Bu

kurumlarda

kriz

amnda

kriz

yonetim

planmm

olup

olmadigi,

kuru

18

yoneticilerinin krize hazirhk seviyeleri, kriz oncesi, kriz am ve sonrasmdaki karar
alma durumuna iliskin kriz ve yasanan kriz sonrasi kurumlarm yeni bir kriz yonetim
plam gelistirme veya mevcut plam yeniden duzenleme

olasiliklan uzerinde

durulmustur.

Arastirma sonucunda; kriz yonetim plam bulunan kurumlarda, kurumun
ihtiyaclanmn karsilanmasmda yetersiz kalmdigi, orgut ici ve orgutler arasi iletisim
sisteminin gelistirilmesinin son derece onemli oldugu, cevre orgutlerin universite
yoneticilerinin aldiklan kararlar tizerinde etkili olabildigi, universite yoneticisinin
yonetim seklinin krizin cozttmlenmesinde ve kriz yonetimine iliskin alman kararlar
uzerinde dogrudan bir etkiye sahip oldugu gozlenmistir.

ilgili arastirmalar genel olarak degerlendirildiginde; krizin ortaya 91k1~
nedenleri, krizi yonetimi sureci, krizden ogrenilenler gibi konular uzerinde duruldugu
gorulmektedir. Krize miidahalede, planlamanm ve egitimin onemi vurgulanmaktadir.
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BOLUMIII
KRiz VE KRiz YONETiMi

Bu bolumde kriz, kriz yonetimi, kriz planlamasi gibi kavramlara yer verilmis,
okullarda kriz, okullarda kriz yonetimi ve planlamasi gibi terimlere acikhk getirilmeye
cahsilmistir. Aynca krizin etmenleri, kriz sureci ve almmasi gereken onlemlere de
deginilmistir.

1. Krizin Kavrammm Tammi
Kriz yunanca "ayirmak" anlamma gelen cnsis sozciigiinden turemistir.
Yuzyihmizda Gunluk yasamda surekli kullandignmz bir sozcuk halini alrmstir. Basta
ekonomi olmak uzere iletisim, politika ve benzeri alanlarda sikca kullarulmaktadir.
Farkh alanlarda kullamlmasmda oturu 90k sayida tanuru yapilmisnr. Asagidaki bu
tammlardan birkacma yer verilmistir.

Kriz bir hastahgm simrlanm zorladigi daha iyi ya da daha kotuye gitme
asamasina gecilebilecek donum noktasi; fonksiyonlarda duzensizligin ortaya 91kt1g1
nobetli saner, endise uyandmci durum; insan yasammda onemli duygusal olay ya da
koklu degisim; karar am; olmasma kesin gozu ile bakilan degisimin gerceklesecegi
90k onemli, istikrarsiz zaman, can ahci bir evreye ulastigmi gosteren durum
anlamlanna gelmektedir ( Ornek, 2006: 56).

Kriz, "bir orgutun ust duzey hedeflerini tehdit eden, bazen de orgutun
yasammi tehlikeye sokan ve ivedi tepki gosterilmesini gerektiren; orgutun kriz
ongorme ve onleme mekanizmalanmn yetersiz kaldigi gerilim yaratan bir durum"
olarak, tammlanabilir (Demirtas, 2004: 1).

Bir baska tamma gore kriz; bir orgiitun kriz ongorme

ve onleme

mekanizmalanm yetersiz birakan, ust duzey hedeflerini ve isleyis duzenini tehdit
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eden, bazen orgutun yasamiru tehlikeye sokan, karar verilip uygulamaya gecilmeden
once tepki suresini kisitlayan ve olusumuyla da karar vericiler icin surpriz niteligi
tasiyarak orgutte gerilim yaratan durumdur (Pira, Sohodol, 2004: 25).

1.1. Krizin Ozellikleri

Krizin en onemli ozelligi aniden ortaya cikmasi ve rutin giden sistemi islemez
"'

hale getirmesidir. Kriz hazirhk plam ve kriz yonetimi ekibi olmayan orgutlerde kriz
orgutun varhgmi tehdit etme boyutuna vanlabilir.

Krizin temel ozelliklerine bakacak olursak:

•

Orguttun list duzey hedeflerini hatta varhgiru tehdit etmesi

•

Orgutttin ongorme ve onleme mekanizmalarmm yetersiz kalmasi

•

Acil mudahale gerektirmesi ve ani degisiklik, surpriz olmasi

•

Karar vericilerde gerilim yaratmasi

•

Korku ve panige yol acmasi

•

Kontrol edilme gii9liigii olmasi

•

Y asamsal bir donum noktasi olmasi

•

Orguttun

imajim,

insan kaynaklanm,

finans

yapisuu

ya da dogal

kaynaklanm tehdit etmesi
•

Bir sistem ya da alt sistemde butun sistemi o anki ve gelecekteki
cahsrnasi acismdan psikolojik,

fiziksel ve varhksal

olarak etkilemesi

(Pira, Sohodol, 2004: 27).

Krizin
belirlenmesi,

etkisini

gostermesinden

yayilmasinm

sonra krizin

boyutlanmn

onune gecilmesi ve hasann en aza indirilmesi

gerekir. Eger kriz gormezden
olabilir.

hemen

gelinirse orgutun parcalanmasi

sozkonusu

21

1.2. Krize Nedenleri

Orgutlerde kriz yaratan durumlar pek 90k nedene bagh olmakla birlikte
aslmda

bu nedenlerin ortak noktasi genellikle orgutleri en savunmasiz anlarmda

yakalamalandir.

Krizi ortaya cikaran faktorler sunlardir (Tutar, 2000: 21 ):

•

Hizh cevresel degismeler,

•

Orgutun bilgi kaynaklarmm yetersizligi,

•

Bilgilerin guncel olmamasi,

•

Gereksiz bilgi,

•

Y etersiz haberlesme ve koordinasyonsuzluk,

•

Plansizhk,

•

Farkh deger sistemlerinin

varhgi ve buna bagh olarak gelisen orgutsel

catisma gibi olumsuzluklarriir.

Tablo 1:

Ornek' e gore krizin nedenleri ve tipleri soyle aciklanabilir

(Ornek, 2006: 104).
KRiz

KRiz TiPLERi

NEDENLERi
Ekonomik

Cahsanlann

greve gitmeleri

Calisanlann

isyerinde huzursuzluk crkarmalan

i~ kithg,
Hisse degerlerindeki

dalgalanma ve buyuk dususler

Piyasada/ borsada
..,,. hizla yayilan buyuk iflaslar
Kazanclarda (gelir/Kar/) gorulen buyuk
Bilgi Kaynakh

Gizli bilgi ve tescil- patent kaybi
Gercek olmayan bilgi
Bilgisayar kayitlanrn yasa d1~1 yollarla degistirmek
Musteriler, Tedarikciler vb. (Y2K) bilgisayardaki
Onemli bilgilerin kaybi

Fiziksel Kaynakh

Onemli dernirbas, malzeme, gereclerin kaybi
Onernli demirbas ve gereclerin bozulmasi
Onemli tesislerin I fabrikalarm kaybi
Buyuk fabrikalarda aksama I bozulma

Insan Kaynakh

Onernli bir ust duzey yoneticinin kaybi
Onemli bir calisanm kaybi
Devamsizhklann

T

Kazalarm ve vandalizmin artmasi

ii

Isyerinde siddet

2itibarla ilgili

Iftiralar

,olanlar

Dedikodular

e

artrnasi

Igrenc Sakalar
Soylentiler

Isletme itibarma verilen zararlar

g

Isletme logosunu degistirmek

iJ'sikopatca

Urunu degistirmek/ bozmak

r

Eylemler

Kacmlma
Rehin alma

e

Terorizm
lsyerinde siddet uygulama

kDogal Faktorler

Depremler

r

Yangmlar
Sel baskinlan

I

Patlama!ar
Tayfunlar
Kasirgalar

Krizinin nedenleri drs faktorler ve ic faktorler olmak uzere ikiye aynhr.

D1~ Cevre Faktorleri

•

Dogal faktorler

•

Ekonomik faktorler

•

Politik ve yasal faktorler

•

Toplumsal yapi

•

Teknolojik faktorler

ic;: Faktorler

•

Tepe yoneticiler ile ilgili sorunlar

•

Isletmenin Hayat safhasi ( Tuz, 2004: 5, 6, 7)

1.3.

Krizin Asamalart

Paraskeves'e gore kriz, dort farkh asamadan olusur. Krizin asamalan sunlardir:

* Baslangic

asamasi

* Akut a~ama
*Kronik asama
* Cozum a~amas1
(Paraskevas, 2001: 893) .

Pira ve Sohodol 'a gore krizin temel olarak ii<; ana donemini vardir,

• Kriz oncesi donem (Krizin kavramsal olarak baslangic donemi, Kulucka donemi)
• Kriz donemi (Belirme am- Hucum Safhasi- Kurtarma Safhasi)
• Kriz sonrasi donem

(Yeniden

yapilanma

safhasi)

(Pira, Sohodol,

2004: 47).

2

1.4. Krizin Sonuelari

Y asanan kriz durumu,
degisiklikler orgut yoneticisinin

orgutun

ic ve dis cevresinde

meydana

gel en

sira d1~1 kararlar almasma neden olur. Ancak

orgutun her zaman bu beklenmedik krize karsi gerekli onlemleri alacak zamam
olmayabilir. Bu gibi durumlarda orgut yoneticisi hizh hareket etmek ve dogru
kararlar vermek zorundadir.

Krizin; organizasyonlann

orgutsel ve yonetsel yapilannda ortaya cikardrgi

problemler su sekilde ifade edilebilir (Tutar, 2000: 65):

Orgut cahsanlannda gerilimin artmasi,
1. Kararlann niteliginin bozulmasi ve kontrolun merkezilesmesi,
2. Orgutsel catismamn artmasi,
3. Cevresel degisimlere uyum yeteneginin zayiflamasi,
4. Cabuk karar alma zorunlulugunun
daralmasi ve stres

getirdigi otoriter egilimler, Zamanm
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2. Kriz Yonetimi

Kriz kavrammm tammlanmasmdan

hemen soma tammlamarmz

gerek bir

diger onemli kavram ise "Kriz Yonetimi" kavrarmdir. Krizin ne oldugu kadar krizin
nasil ve ne sekilde yurutulecegide oncmlidir.

Kriz yonetimine gecmeden once yonetim kelimesini tammlamak gerekirse;
organizasyonun

yonetilmesini

icerir. Kriz yonetimi kriz aktivitelerinden

sorumlu

kisilerin yuruttugu bir cahsmadir. Kriz doneminde orta ve kucuk seviyedeki iscilerin
ve distan gelen guclerin ust seviyedeki yonetimle biraraya gelmesi ile kriz yonetimi
gerceklesir ( Glaesser, 2003: 10-11).

Kriz yonetimi,

kuruluslann

istenmeyen

durumla

karsilasmalan

halinde

yururluge girmesi beklenen uygulama. (Peltekoglu, 1993: 206) olarak gorulrnekte,
diger bir boyut, kriz zamam
engellenmesi

icin

mekanizmalarmm

uyan

da katilarak

sinyallerinin

kurulmasi,

(b) mevcut

Kriz yonetimi
belirlenerek,
bir krizin

(a) olasi bir krizin
koruma

ortadan

ve

onleme

kaldmlmasi

veya

etkilerinin en aza indirgenmesi icin gerekli onlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasi
faaliyetlerini

iceren bir surec olarak tammlanmaktadir.

tammlardan cikanlabilecek

Kriz yonetimi

czellikler asagidaki sekilde siralandmlrmstir

ile ilgili
(Ozbakir,

1992: 42-45):

a)- Kriz yonetimi, birden 90k safhadan olusan karmasik bir surectir,
b )- Kriz yonetimi, orgutun krize karsi hazirhkh olmasmi saglar,
c )- Kriz yonetiminin ilkeleri, stratejik yonetimin ilkeleriyle benzerdir,
d)- Kriz yonetimi, yonetimin ozel bir turudur,
e)-Kriz yonetimi, orgutun varhgim surdurmesini tehlikeye sokabilecek veya
olanaksiz hale getirecek nitelikteki olaylarla ilgilidir,
f)- Kriz yonetimi, krizin en az kayip ve zararla atlatilmasim saglar,
g)- Kriz yonetimi, orgute bir takim ek maliyetler getirir.
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Krizin yaratacagi panik yuzunden isgorenler saghkli kararlar vermekte
zorlanacaklardir. Nasil davranacaklarma karar veremeyen isgorenler arasmda panik
arttikca krize yerinde mudahale yapilamaz ve kriz hizla yayihr. Bu sebeple yukarda
sayilan maddelerin kriz yonetim surecinin etkin ve yerinde yapilmasi icin buyuk
onemi vardir.

Kriz kaynagimn belirsizligi, kisith karar suresi ve orgut uyelerinin gerilim
icinde bulunmasi krizin oz;llikleri arasmda sayilabilir (Ozbakir, 1992: 3). Ancak,
krizler ani olarak ortaya ciksalar da cogu durumda onceden krize <lair bir takim
belirtiler vardir.

lsletmenin btlyuklugu, icinde bulundugu hayat safhasi, faaliyet gosterdigi
sektorun ozellikleri, yapismin esnekligi, merkezilesme derecesi ve yonetim
kadrosunun basan derecesi krizin ortaya cikmasmda son derece etkilidir. Kriz
yonetimi, planlanan daha onceden saptanan amaclann, hedeflerin, basanh olmasi
icin yurutulen aktivitelerdir. Kriz yonetiminin anahtan, bilgi ve iletisimin kontrol
altmda tutulmasi ve eldeki mevcut degerlerin analizinin 90k iyi yapilrms olmasidir
(Sturges, 1991 den aktaran, Kurekci, 1995: 22).
Kaynagi ne olursa olsun, her yonetim bunahminda bir insan etkeni vardir.
Acil sorun cozttmlemek, yonetim fonksiyonunun bir bolumunu olusturur. Yonetici
krizi coztimlemeli, ilgili kisilerde meydana gelen manevi zararlan onarmah ve
mumkun oldugu olctide aym durumlarm tekrarlanmamasi icin onlem almaya
cahsilmahdir (Kent, 1979: 3).

2.1. Kriz Ydnetmenin Ilkeleri
Bir yonetici, bir kriz patlak verdiginde bircok yoneticinin dusebilecegi hataya
dusmekte, "sorumlu kim" sorusuna cevap almaya cahsmaktadir. Boyle anlarda suclu
aranmasi yalmzca zaman kaybma yol acmakla kalmaz. Bunahrnm kokeni ne olursa
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olsun

bu tip

sorusturmalar,

huzursuzluklan

sorun

cozumlendikten

sonra

bile

kahci

kisisel

yaratmaya yatkmdir (Kent, 1979: 4).

Krizi kotu yonlendirecek

dort sebep vardir:

Y eterince

acik ve durust

olmamak; en kotu durumu dtlstlnememek, goz onune alamamak; iletisimde durust
olmamak, insani duygularda durust olmamak ve iletisim sirasmda kurumu yeterince
ele almamak; kisa vadeli hedefleri, ihtiyaclan
vadede gerceklestirecek

ele almadan once firmanm uzun

hecleflerini ortaya koyamamak, belirleyememek.

(Kurekci,

1995: 33.) olarak ortaya konmaktadir. Kriz yonetimi, orgutun kriz durumuyla ilgili
belirlenmis politikalan dogrultusunda sekillenir. Kriz yonetiminin cabalan ise, erken
uyan sisteminin
mekanizmalanmn

kurularak,

kriz sinyallerinin

olusturularak

onlemlerin

yakalanmasi,

onleme ve koruma

planlanmasi,

uygulama

ve

degerlendirilmesi seklinde ozetlenebilir (Ozbakir, 1992: 43).

Bir orgutte cahsanlann
ilkelerin yonlendirmesi

ellerinden gelenin yapilmasi sarttir. Arna ne yazik ki

olmaksizm

bir oraya bir buraya saldiran insanlar buyuk

zararlara yol acabilir (Deming, 1996: 15).

Herkesin elinden geleni yapmasi yetmez. Cabalann uyumlu olmasi gerekir.
Bilgiyle cabanm tutarh, uyumlu olmasmm saglanmasinda ekip cahsmasmm ve iyi
ekip liderinin yerini hicbir sey tutmaz (Deming, 1996: 16). Bu dogrultuda kriz
yonetiminin planlanmasi ve nitelikli elemanlara ihtiyac duyulmaktadir, Orgutun krize
bakis

a91S1m

belirleyen

politikasi

ve

planlama,

cahsanlann

dogrultusunda

hareketleri icin bir cerceve cizebilmektedir.

yonlendirilen

etkinlikler

yapilmasi

sonucunda

gerekli etkinliklerin

gerceklestirilmis
gostermektedir.

olmaktadir.

basan

olasihgi

Kriz asamalannda

sonucunda,

Bu surec, stratejik yonetim

hedefler

Etkili lider tarafmdan

yukselir.

yeri yerine getirilmesi

ortak

ilkeleri

kriz yonetimi
ile benzerlik
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3. Kriz Yonetim Ekibi

Krizin

yonetimi

uzun ve karmasik

oldugundan

tek bir kisi tarafmdan

yonetilemez, Krize hazirhkh olmak isteyen bir orgutun atacagi ilk adnn bir kriz ekibi
kurmak olamahdir.

Bu ekip sadece kriz anmda degil kriz oncesi olusturulmah

faaliyetlerine baslamahdir.

Kriz yonetim ekibinin rolleri hedeflerine bakacak ohrsak;
a) turn kriz durumlanmon 90k yonlu ongorumunu yapmak,
b) krizle ilgli stratejiler ve prosedurler gelistirmek,
c) prosedurleri ve poltikalan uygulamak ve onlan test etmek,
d) kriz suresince genis kapsamh yonlendirme telkinlerindebulunmak
( Tutar, 2000: 156) .

Kriz

yonetim

ekibinin

fonksiyonunu,

orgutun

butun

kriz

yonetim

cahsmalannm organize edilmesi ve kriz yonetim planlannm hazirlanmasi seklinde
yorumlanmaktadir.

Bu ekibin temel gorevi merkez ve bolumler arasmda hizh karar

verebilen bir yapiyi olusturmak ve bilgi ahsverisini hizlandirmaktir

(Tmgir, 2002:

35).

4. Kriz Yonetim Siireci

Kriz

yonetimi,

mekanizmalarmm

uyan

sinyallerinin

belirlenmesi,

koruma

ve

onleme

kurulmasi gibi krizin ortaya cikmasina kadar gerceklestirilmesi

gereken faaliyetleri icerir. Genel anlamda kriz yonetim surecini bes safhaya ayirarak
incelenmistir:

uyan sinyallerinin belirlenmesi,

hazirhk ve koruma, krizin kontrol

altma almarak kayip ve zarann simrlandmlmasi,

denge durumuna donus, ogrcnme ve

degerlendirme (Ozbakir, 1992: 45).
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4.1. Krize Hazirhlc

Kriz oncesi ve krizden korunmak amaci ile kurumlann

yapmasi gereken

cahsmalar bulunmaktadir.

4.1.1. Erken Uyan Sisteminin Kurulmasn D1~ cevrede meydana gelen
degisimlerin zamamnda fark edilerek, etkin stratejilerin belirlenmesi; planlamanm
yam sira, bir erken uyan sisteminin kurulmasim zorunlu kilmaktadir. Erken uyan
sistemi, plan suresince, 'plamn etkinlikle uygulanmasuu
burada dis cevre degisimleri,

zamanmda

engelleyecek

farkma vanlmasma

faktorlerin;

olanak tamr. Bilgi

sisteminin ozel bir sistemi olan bu sistem, sadece tehlikeleri degil aym zamanda
firsatlan da ortaya koymaya yonelik olup stratejik radar olarak da adlandmlmaktadir
(Ozbakir, 1992: 61).

Erken uyan sistemi kriz oncesi hazirhgi sagladigi gibi krizinde olusmasim
engelleyici
sinyallerinin

ozellik

tasimaktadir.

belirlenmesinde

Bu

krize

dogrultuda

yol

okullanrmzda

acabilecek

unsurlann

erken

uyan

davramslannm

izlenmesini gerekli kilmaktadir. Bu dogrultuda okulla iliskili olacak ogelerin neler
oldugunun

analiz

edilmesi

ve olasi krize

yol acabilecek

davraruslann

tahlil

edilmesine ihtiyac bulunmaktadir.

Orgutun boyutlanm

Bursahoglu

dort ana bashk altmda toplayarak, amac,

yapi, surec ve hava seklinde kavramlastirrmstir
gecmis ve iliskili olan bu ozellikler

(Bursahoglu,

yonuyle aynmlastirmak

gereken erken uyan sisteminin yapismi kolaylastiracaktir.

1994: 18). Birbirine
okulda kurulmasi

Bu dogrultuda olasi uyan

sinyallerinin icerigini bu boyutlar cercevesinde ele almak planlamada ve uygulamada
yarar saglayacaktir.
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4.1.1.1. Okulda Amaelara Uygun Erken Uyan Sinyalleri: Bir egitim
orgutunu amaclan, orgut icinde ve dismdaki degerler uzerine kurulur. Orgutun
amaclan formal ve geneldir, kapah amaclar ise informal ve bireyseldir (Pfiffner Presthus tan aktaran, Bursahoglu, 1994: 18 ).

Amaclarla iliskili erken uyan sinyallerinin tespitinde, ogrenci ile ilgili olarak
dusunuldugunde amaclara ulasma derecesinin surekli degerlendirilmesi, kisaca bu
dogrultuda ic ve dis cevrenin gozlenmesi gerekli olmaktadir, Ogrencinin okul
icindeki davraruslannm yainnda, okul d1~1 ve mezun olduktan sonraki durumu
hakkmda bilgili olmayi gerekli kilmaktadir.

4.1.1.2. Okulda Siire~ Boyutuna Uygun Erken Uyan Sinyalleri:
Bursahoglu tarafmdan orgutun sureclerini karar, planlama, orgutlerne, iletisim, etki,
koordinasyon ve degerlendirme olarak kabul edilmis olup, yonetim surecinin ogeleri
arasmda saglam baglann kurulabilmesinin onemi vurgulanmaktadir (Bursahoglu,
1994: 81 ).

Bu sureclerden tumunde okul yoneticisinin simrh yetkileri ve

yeterlilikleri

onemli problemlere neden

olabilecek unsurlar

olarak

ortaya

cikabilmektedir.

Yoneticinin kararma bircok unsurun etkisi soz konusudur. Yonetimde karar
surecinin alam sorunlardir (Acikalm, 1994: 52). Bu dogrultuda sorunlann cozumu
eldeki kaynaklarm suurhhgi ile bicimlenir. Ornegin, ogretmen yetersizligi nedeniyle
mali kaynagi bulunmayan bir okul yoneticisinin bu yetersizligi nasil giderecegi kendi
yeterliligine bagli olmakla birlikte bu smirhhginda etkisi buyuktur. Mali kaynagin
temin edilmesinde celiskili isleyis; yasal metinlerle de zorlugu artirmasi sebebiyle en
90k yakmmanm oldugu isleyis mali kaynaklann temini konusunda gelmektedir. Hem
bagis olacak, isteyen istedigi kadar verecek ya da hie vermeyecek; hem de mali
yetersizlikler icinde personelin yeterli duruma getirilerek ornegin okulun temizligi
saglanacak, ya da derslerin bos gecmesi onlenecek. Bu celiski isleyiste krizin uyansi
niteliginde degil midir?
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4.1.1.3. Okulda Iklim Boyutuna Uygun Erken Uyan Sinyalleri: Orgutun
bu boyutu, kisiler ve gruplar arasi iliskilerin ttrtmudur. Okulun havasmda rol oynayan
ogeler; kisiler arasi iliskiler; ihtiyac; verim; tesvik; birlik duygusunun paylasilmasi;
atalet; degisme; kabul alam; denge; moral bashklan

altmda toplanrmstir

(Bursahoglu, 1994: 23-31, Ttirkmen,1994: 8-12).

Orgut iklimi, orgute kimlik kazandiran, gorevlilerin davraruslanrn etkileyen
ve onlar tarafmdan algilanan.- orgute egemen olan turn ozellikler dizisi olarak
tarumlandrgi; 1. Otoriter yapih iklim, yuksek duzeyde bir erk gudusune, dusuk
doyuma, kumeye karsi olumsuz davramslara ve dusuk verimlilikle yaraticihga neden
oldugu; 2. Demokratik, arkadasca iliskilere dayah iklim, yuksek duzeyde bir
arkadashk iliskisine, kumeye karsi olumlu davramslar ve yuksek doyuma neden
oldugu, 3. Basanya Donuk Iklimde ise basan gudusuntm ve isten elde edilen
doyumun fazlahgi, kumeye karsi olumlu tutum ve davramslar, verimlilik ve
yaraticihktaki yuksek duzeyin dikkat cekici nitelikte oldugu belirtilmektedir
( Ertekin, 1978 den aktaran, Karaduman,1998: 5).

Bir sistemin, orgutsel ve bireysel boyutlanm dengelemeye cahsan personelin
paylasilan degerleri, inanclan, deger yargilan ve tutumlan orgutsel iklimi olusturur.
Orgtit amaclanmn toplum icin tasidigi deger orgtlt ikliminin olusmasmda onemli rol
oynar. Bireyin orgut amaclanm benimseme, algilama ve kabullenme derecesi orgut
ortamim etkiler. Bu nedenle amaclann icinde bulundugu ve urununu sundugu toplum
ve birey tarafmdan benimsenmesi olumlu orgut iklimi icin ilk kosuldur. Orgutun
yapisi bakimmdan buyuk kucuk olmasi, yapilanma sekli orgut iklimini etkiler
(Taymaz, 1993: 78-79). Okulun orgutsel iklimi, uyelerin davramslanru etkileyen ve
bir okulu diger okuldan ayirt eden ic ozellikler butunudur (Hoy ve Miskel' den
aktaran <;:elik, 1997: 41 ).
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Iklim, is gorenlerin davramssal ve tutumsal ozelliklerini sergilemektedir ve
daha cok deneysel ve dis gozlemlere dayanmaktadir. Kultur ise, daha cok orgutun
gorunen ogelerini ortaya koymaktadir. Orgutsel kultur, temel grupsal degerleri ve
mesajlan kapsar; grup uyelerine mecazi ve paylasilrms orgutsel dusunce ve duygulan
sunar. Bu durum orgutun dismdakiler tarafmdan kolay anlasilmaz, Orgutsel kultur,
eylemlerde sureklilik, orgutsel davraruslarda uyum saglar, boylece orgutsel iklimin
orgutsel iklimin ortaya cikmasmda onemli rol oynar (Moran ve Volkwein' den
aktaran Celik, 1997: 41).

Yonetici davramslanndan kaynaklanan krizle ilgili erken uyanlar bireye
bagh olarak degisik tepkiler halinde siralanabilir. Bunlar dedikodu, surekli
muhalefet, sert davranislar, sikayet, list makami yardima cagirma, kisisel iliskilerdeki
kuvvete bas vurma, kavga, yaralama, oldurme ya da isten aynlma olabilecegi gibi
baska kuruma tayin isteme seklinde de gorulebilmektedir. Bu tepkilerin bireye
baghligi; cahsan bireyin kisisel ozelliklerinden kaynaklandigi gibi kurumun
yerlesiminin ozelligi, kisinin o ise olan ihtiyaci, kisisel hedefleri arasmdaki
baglantmm derecesi, bireyin icinde bulundugu informal grubun kuvveti, kisisel
iliskilerinin boyutu tepkisinin seklini belirleyebilmektedir.

Ozellikle kalabahk personelin cahstigi okullanrruzda yoneticinin etkili
iletisim becerisine sahip olmamasi, kolayca kurumunda yanhs algilamalara sebep
olabilecek ortami olusturabilecektir. Ozellikle buytik sehirlerde insan iliskilerinin en
asgari duzeye indigi, bireyselligin on plana 91kt1g1 cagnmzda iletisim sistemindeki bu
bozukluk, kolayca personel arasmda sert burokratik yapmm gosterdigi asm
formalligi on plana cikarabilmekte, okul yalmzca mekanik isin yapildigi bir ortam
haline gelebilmektedir.
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Cagmuzda

egitim kurumlan

uzerinde

etki gucunu artiran aileler, okul

koruma demekleri ve okul aile birlikleri seklinde orgutlenerek yonetimle catisma
icine girebilmekte, bireysel veya grup olarak ogrencilerin yasadiklan olumsuzluklan
degisik

platformlarda

on

plana

cikararak

etki

guclerini

ciddi

boyutuyla

hissettirebilmektedirler.

Okulun isleyisinin temelinde insan iliskileri yatmaktadrr. Insan iliskilerinin
nedeninin nicin inin arastinlmasi, insan kaynaklanmn tanmmasmi gerekli kildigi gibi
yoneticinin orgut muhendisi oldugu kadar sosyal muhendis olmasmi gerekli kilacak
yukanda verilen yasanmis orneklerden de anlasilmaktadrr. insan kaynaklanmn

algi,

tavir, tutum ve davramslannm tespiti ve analizi, insan iliskileri yeterliligi list boyutta
bulunan

yoneticiler

sayesinde

gerceklesebilecegi

gibi,

bu konulardaki

erken

uyanlann krize yol acmadan onlenmesi de aym niteligi gerekli kilmaktadir,

4.1.2.
vardir.

i~

ve D1~ Cevrenin Analizi: Her orgutun kendisine has bir cevresi

Orgut yasarmru surdurebilmek ve amaclanru gerceklestirebilmek icin

cevredeki degisikliklere uyum saglamahdir Orgut basansi, onernli olcude cevrenin
kendisine sundugu firsat ve tehlikeleri ongorup degerlendirmesine baghdir. Aksi
takdirde kriz durumuyla karsilasihr (Can, 1994: 77).

Bir isletmenin cevrede meydana gelen degisikliklere, yapisal ozellikleri ve
/veya yonetimin yetersizligi gibi nedenlerle uyum saglayamamasi sonucunda kriz
ortaya cikar. Bu nedenle hem orgutun ic ogelerinden meydana gelen cevredeki
degisik; tavir, davrarus ve tutumlarm, hem de orgutun bulundugu dis cevredeki
degisikliklerin izlenmesi, analiz edilmesi gereklidir. Okul sosyal bir yapidir ve
toplumun icinde yer almasi itibariyle hem toplumu etkilerken hem de kendisi
etkilenir. Okul ve toplum, karsihkh konulmus ayna gibidir. Birinin tum olarak
digerini etkilemesi beklenmemelidir (Bursahoglu, 1994: 35). Toplumun bu etkileme
gucu cesitli baski gruplan yollanyla olabilmektedir. Cagdas okul yoneticileri,
orgutleri uzerinde etkili olan bask! gruplanmn beklenti farkhhklanndan kaynaklanan
catismalan, orgutlerini etkililige tasiyacak bir gil<; unsuru olarak kabul etmeli ve
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buna bagh olarak da orgutlerindeki catismalan, orgut amaclan ile bask! gruplarmm
amaclanna uygun duzeye tasima ve tutabilme yetenegine sahip olmahdirlar (Ural,
1998: 42).

Okullann

basansi

liderligi gostermelerine

okul yoneticilerinin

gerektiginde

ogretmenleri

izleme

baghdir. Smith, izlemenin dinlemenin otesinde bir yetenek

oldugunu belirterek gerekli kritik davrams ve yetenekleri; hep cevap verme yerine
sorular sorma, digerlerinin-kendisine

liderlik yapmalanna

firsat verme, digerlerine

onlann kisisel amaclan dogrultusunda yardimci olma (Ozden, 1998: 127). Seklinde
belirtilmistir,
gorulmektedir.

Bu dogrultuda

okulu

etkileyen

Okulun ic ve dis cevresinden

tum

ogelerin

izlenmesi

gerekli

gelen uyancilar tutum ve davrarus

seklinde kendini daha yogunluklu gdstermektedir.

4.1.3. Dinamik Planlama Kriz hazirhgi, bir kriz plammn yaratilmasim ve bir
kriz yonetim ekibinin olusturulmasim kapsamaktadir. Krizden once eger hazirlanrms
bir kriz plam yoksa bu icinde bulunulan durum iki kat zorlasacaktir. Gucluk +
Aciliyet = Cok sayida Hataya yol acacaktir (Kurekci, 1995: 61).

Etkili kriz yonetimi icin uc temel elemana gereksinim vardir (Peltekoglu,
1993: 206).

1. Uzerinde gorti~ birligine vanlan acil durumlarda kullamlacak kurulus
politikasi,
2. Denenmis iletisim yontem ve imkanlan,
3. Beklenmeyen durumlarla karsilasildigmda derhal faaliyet gosterebilecek
personel kadrosu,
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Bu dogrultuda etkili kriz yonetimi icin temel elemanlann tespit edilmesi, bir
kurulun

olusturulmasi

hazirlanmasi,

zaman

ve

faaliyet

zaman

planmm

tatbikatlar

kurulus

yapilarak

politikasi
planm

dogrultusunda

uygulanabilirliginin

denenmesi ve gelistirilmesi, planlamada etkililige yol acacaktir.

Planlamanm

yapilabilmesi

tespitine ihtiyac duyuldugunu

icin her seyde once okullarda erken uyanlann

ortaya koymaktadir.

Bu da ancak yoneticilerin

iyi

gozlemci olabilmesi gibi bircok nitelige sahip olmasmi gerekli kilmaktadir.

Bu

dogrultuda durumun tespiti'icin okulun tum boyutlan ile iyi tamnmasi gereklidir.

Okullarda

isleyisten

olusan;

teknolojik araclann anzalanmasmdan

yaralanma,

hastalanma,

yangm,

dogan, catisma ve problemlerin olusturdugu

krizlerin cozumu, anhk cozumler olarak degerlendirilmektedir.
ipuclan degerlendirildiginde

kazalar,

Yukanda aciklanan

zaten okullanrmzda surekli krizin varhgi soz konusudur

ve genel sistem olarak ele ahnma durumundadir,

Bu tur krizlerin temel nedeni

degisimdir. Bu dogrultuda bu degisimi gerceklestirecek, planh degisme stratejilerinin
uygulanmasi gerekli gorulmektedir.

4.1.4. Orgiit Gelistirme: Planh-plansiz,
icinden

kaynaklanan-

simflandmlabilecek

sistem

orgutsel

disindan
degismenin,

kestirilen- kestirilemeyen,

kaynaklanan
egitim

gibi

ogretim

degisik
surecini

sistem

bicimlerde
gelistirmeyi

hedefleyen cagdas egitim yonetimi ve denetimi soz konusu oldugunda planh ve
kasitli olmasi gerekir. Okul gibi, onemi toplumun tum kesimlerince kabul edilen okul

alt sisteminde yap1lmas1dii$iiniilen ve gerekli olan degi$meler, sorunlarm 9oziimii
dogrultusunda planh ve kasitli olarak gerceklestirilmek zorunlulugundadir.

Okullarda

ortaya cikmasi olasi sorunlardan kacmmak ve var olan sorunlan cozmek orgutsel
degisrneyi gerektirir (Tannogen, 1995: 8).
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Her orgut planh ve amaclara yonelik olarak degismek
baglamda

planh degismenin

zorundadir.

amaci ekonomik ve orgutsel ihtiyaclan

Bu

karsilamak

olmahdir. Bir orgutte yapi, gorev, teknoloji ve insanlarm degistirilmesi birlikte ele
almmahdir

(Ozdemir, 2002: 66). Okullar acismdan degisimi

almdigmda

merkezilesmeden

olusturulmasina

vazgecilerek

gerek duyulmaktadir.

kendi

kendine

gerceklestirme
yetebilen

ele

okullann

Bu dogrultuda yoneticilerin nitelikleri; yetki

ve yeterlilikleri on plana cikmaktadir. Gene! isleyisin buyuk bolumunti olusturan kriz
uyanlarma

bakildigmda

kaynaklandigi

genelde insan ve madde kaynaklannm

yetersizliginden

gorulmektedir. Bu dogrultuda ele almdigmda planlamanm dogrudan

orgut gelistirmeye yonelik olarak ele almmasi gerekli gorulmektedir.

Degisme

veya degistirme

psikoloji ve ekonomidir.

Bunlann

eyleminin

dinamik

ogeleri

her birinin, degisikligi

kultur,

toplum,

gelistirici oldugu gibi

onleyici ozellikleri de vardir (Bursahoglu, 1994: 148).

Bu dogrultuda gelismenin niteligi boyutuyla uzlasmanm
ihtiyac

bulunmaktadir.

Bu ilkelerin

tespiti

ve donusumu

gerceklesmesine

saglayacak

nitelikli

yoneticilerin gorev basmda olmasma baghdir. Degismenin surekliligini saglayacak
yapmm kurulmasi, var olan krizlerin onlenmesinde gerekli ancak yeterli de degildir,
Bu dogrultuda kendine yetebilecek ogeleri bunyesinde toplanus yeniden yapilanma
donusumu gerekli kilmaktadir.

Donusumun

recetesi yoktur. Donusum projesi her okulun kendi projesi

olacaktir. Bunun icin gerekli olanlar; insan, bilgi, yer ve zamandir. iki binli yillarda
topluma, bilime, egitime-siyasete

egemen olan yeni degerler, egitim sisteminin bir

donusum yapmasmi zorunlu kilmaktadir (Ozden, 1998: 202-208). Orgutsel etkililik
hedefine okullann ulasabilmesi,
gerceklesebilecektir.
cikacaktir.

Erken

surekli gelisen ve yenilesen okullarm varligi ile

Bu dogrultuda
uyan

sinyalleri

degisme
olarak

donusumun gerekliligine dikkat cekmektedir.

ihtiyacm

vurgulanan

hissedilmesi
problemler

ile ortaya
gelisme

ve

37

4.2. Okullarda Karsilanabilecek Olasi Krizler ve Kaynaklarn

Kriz kavranu bir bireyin, grubun, orgutun ya da toplulugun, normal
islevlerini yerine getirmesini engelleyen ve acil ilgili ve cozum gerektiren, tolore
edilemeyen, sira d1~1, beklenmeyen bir durum ya da ani degisiklik biciminde
tammlandigi (Erkan, 1996: 547) belirtilmektedir.

Gelisimsel

krizler;
..,,,

alkol,

ilac,

uyusturucu

kullanmu,

ana-babanm

bosanmasi, cinsel, fiziksel ya da psikolojik istismar; bir yakmmm kaybedilmesi, agir
hastahklar, sosyal rol ya da ortamm degismesi, ergen hamileligi, yeme bozukluklan
kriz durumlanna verilebilecek omeklerdir.

Bu tur krizler daha 90k bireysel

mudahaleyi gerektiren durumlar olarak nitelendirilebilir. Ogrenciler, ogretmenler ve
velilerin onemli bir bolumunu etkileyebilecek nitelikte ve bireysel mudahalenin yam
sira toplumsal mudahaleyi gerektiren kriz durumlanna ise, bir ogrenci, ogretmen,
yerel ya da milli liderin olumu, bulasici hastahklar, siddet olaylan, dogal ve cevresel
felaketler, okulun icinde bulundugu bolgeyi etkileyen sosyal ve ekonomik
degisiklikler ornek verilebilir (NCSDPI, 1988 den aktaran Erkan, 1996: 548) .

Bunlann yanmda yangm, savas, tabii felaketler, okul icinde ciddi
dereceli yaralanma, olurn gibi okulun tamamim etkileyen olaylar aniden gerceklesen
ve etkisi daha kuvvetli olan kriz boyutunu olusturmaktadir,

Okullarda olusabilecek krizleri; kurumun ic isleyisinden kaynaklanan ve dis
etkilerden kaynaklanan krizler seklinde simflandirmak olasidir. Bu dogrultuda
okullarda olusma ihtimali bulunan krizlerin kaynaklanm tammak, krizlerin
boyutunun belirlenmesi ve krize yol acabilecek etkenlerin onlenmesi acismdan da
onem tasnnaktadir.
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4.2.1. Kurumun Uygulamalanndan Kaynaklanan Krizlere Yol A~an
Etkenler:

Okullarda olusan krizleri kaynagi boyutuyla

okul yonetiminde

ogeler olarak dusunmek olasidir. Bu dogrultuda incelendiginde;

etki eden

ic ogeler okulu

meydana getiren ve onun yapisinda yer alan ogelerdir. Yoneticiler, ogretmenler,
ogrenciler, memurlar ve diger personel bunlarm arasmdadir. D1~ ogeler ise, okulun
yapismda

olmayip,

onu etkiler ve boylece yonetimde

rol oynayan;

ana-baba,

"'

cevredeki bask! gruplari ve liderleri, yonetim yapisi, i~ piyasasi ve merkez orgutudur
(Bursahoglu, 1994: 38). Isleyiste temel teskil eden donamm ve maddi kaynaklan bu
ogelere ekleyebiliriz.

4.2.1.1. Yonetici: Okul denilen sosyal sistemin birey ve kurum boyutlanm
dengede tutabilmesi, rnudurun bir orgiit muhendisi kadar sosyal muhendis olmasim
gerektirmektedir
okullarda

(Bursahoglu,

catisma

1994: 39). Okul mudurunun

ve sorunlann

cozumlenmesi

mumkun

yeterliligi

oramnda

olabilecegi

gibi bu

kavramlann olusmasinda ve krize yol acmasmda da etki sahibidir.

Kriz yonetim surecinde yoneticiler belirli yeteneklere sahip olmahdir. Kriz
yonetiminde yoneticilerin sahip olmalan gereken yeterlilikler soyle siralanabilir:

•

Kriz sinyallerini alabilme.

•

Krize hazirlanma ve korunabilme.

•

Kriz yonetimisurecinde otoriteyi kullanabilme.

•

Kriz yonetimi surecinde etkili karar verebilme.

•

Kriz yonerimi surecini planlayabilme.

•

Kriz yonetim surecini orgutleyebilme.

•

Kriz yonetimi surecinde iletisim saglayabilme.

•

Kriz yonetimi surecinde esgudum saglayabilme.

•

Kriz yonetimi surecini denetim altma alabilme
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•

Normal duruma gecisi saglayabilme,

•

Kriz yonetimi surecinde cgrenme ve degerlendirme.

Butun bunlann yanmda belki de soylenebilecek en onemli sey ders almasmi
bilmektir. Cunku ancak ders almasiru bilenler gelecege iliskin saghkh planlar
yapabilirler

(Demirtas, 1996: 16).

4.2.1.2. Ogretmen.ler: Okulun hedeflerinin

gerceklestirilmesinde

en etkili

ogelerden birisi ogretmenlerdir. Ogretmenlerin kulun diger ogeleriyle iliskileri onem
tasimaktadir.

Bu dogrultuda

engelleyici

rol

ogretmenlerin

oynayabilecegi

gibi

yeterlilikleri

tersi

durum

hem krizin olusmasmda

da kriz

olusumuna

neden

olabilecektir. Diger ogelerle catisma, ogrencilere karsi olumsuz tavirlar, hatta cinsel
taciz boyutuna varan davranislar zaman zaman yasanmaktadir.

Okullarda zaman

zaman catismalara yol acan ogrenciye dayak atma; sahlanmaya baslarrustir. Bunun
gerisinde

egitim

yonetim,

program,

icerik,

yontem

ve ogretrnen

formasyonu

yonunden geri kalmasi, eskimesi yattigi ( Altunya, 1997: 20) belirtilmektedir.

Egitimin en onemli sorusu iyi bir ogretmen olabilmek icin hangi insan
ozelliklerinin

gerekliligidir.

Ogretmenin

kisiligi;

sevecenlik,

baskalanna

deger

verme, oz saygi, benlik kavranu, denetim odagi, guvenirlik, durustluk, saydamhk vs.
gibi bircok boyutu kapsamaktadir
ahnmasmda

kisilik

ogretmenlik
meslekten

ve

yetenek

(Beyazid,

1997: 13). Ogretmenlerin

boyutunun

incelenmemesi,

statusunun dti~tikltigti, her universite mezununun
niteliksiz

oturtulamarrus

insanlarm

olmasi, ogretmenin

temizlenmesinin

zorlugu,

toplumumuzda
meslege almmasi,

mesleki

burokrat olarak algilanmasi

sikhkla olusturabilmenin nedeni olmaktadir.

meslege

kurallann

bu tur sorunlan
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4.2.1. Ogrenciler: Okul icinde ogrencilerden kaynaklanan problemler
bireysel ve toplu olarak neden olusturabilmektedir. Bulasici hastahklar, kaza,
yaralanma, olum gibi olaylann yasanmasi, dersten kacma, kavga, cete olusturma,
ahlaki degerlere aykm davramslar gibi bircok nedenler sorunlar ortaya crkarmakta ve
krize yol acabilmektedir.

Ogrenciler, okullarda kriz varhgnun hem gostergesi hem de nedeni olabilecek
..,,,

boyutta yerlesmistir. Cunku okulun varhgmm temeli ogrencidir; onun hem girdisi
hem de 91kt1s1 olan bu insan kaynagmdaki olumsuz durumlar amaclara ulasihp
ulasilmadigi konusunda belirleyici ipuclan verdigi gibi, olumsuz ortamdan en fazla
etkilenebilecek urun niteligindedir.

Okul icinde ogrencilerden kaynaklanan problemler bireysel ve toplu olarak
neden olusturabilmektedir. Bulasici hastahklar, kaza, yaralanma, olum gibi olaylarm
yasanmasi, dersten kacrna, kavga, cete olusturma, ahlaki degerlere aykm davranislar
gibi bircok nedenler sorunlar ortaya ctkarmakta ve krize yol acabilmektedir, Bunlann
yanmda ogrenci basansizligi, okuldan kacrnalar, ogrencilerin nakille baska okullara
gitmesi dikkat cekici olmaya basladigmda kuvvetli birer uyan

sinyalleri

niteligindedir. Tatil geldiginde kitaplarm yakilmasi, sevinc cighklan ne derece dikkat
cekebiliyor. Bu durumlar aslmda okullanrruzda var olan uyanlardir. Okullar sevincle
gelinen, ogrencinin aynldiginda uzuntu duydugu ortamlar olmasi gerekmez mi?

Okullarda, ogrenci ve cgretmene yonelik olabilecek her turlu siddetin
onlenmesi ideal bir dunyada mumkundur, Gercekte, okul yoneticisinin kontrolu
disinda olan 90k fazla faktor vardir. Ancak, yine de okul yoneticisi boyle bir seyin
olabilecegini bilerek, kriz icin hazirhkh olmamn, ondan kacmanm veya basanyla
geride birakmanm yollanm bilmelidir.

41

4.2.1.4. Personel: Egitici olmayan personelin, ozel ortam olarak olusturulmus
okullarda tutum, tavir ve davramslan,
tasimaktadir.
nedeniyle

ogrencilere model olabilecegi

Bunun yanmda egiticilige yakismayan

zaman zaman bu personelden

yasandigi bilinmektedir.

icin onem

tutum, tavir ve davramslan

kaynaklanan

catisma ve problemlerin

Personel, okula yalmzca orgut icin iyi olan, ulkusel olan

fiziksel ozellikler, yetenekler,

tutum ve egilimlerle

gelmezler.

Orgiit acismdan

olumsuz sayilabilecek donammlan da banndinrlar (Aydm, 1991: 30) .

Yoneticilerin

yardimci

personeli

ajan gibi kullanmasi

yasanan

omeklcr

arasmdadir. Bu cikar iliskisinin sonucunda yoneticinin zaaflanm tespit eden yardimci
personel bu zaaflardan en ust simnna kadar yararlanabilmekte,

yonetime guveni

sarsan boyutta insan kaynaklan icinde kriz olusabilmektedir.

4.2.1.5. Aileler: Cagmuzda egitim kurumlan iizerinde etki giiciinii artiran
aileler, okul koruma demekleri ve okul aile birlikleri seklinde orgutlenerek yonetimle
catisma

icine girebilmekte,

olumsuzluklan

degisik

bireysel

platformlarda

boyutuyla hissettirebilmektedirler.

veya grup olarak ogrencilerin
on plana

cikararak

yasadiklan

etki guclerini

ciddi

Gazetelere de yansryan idareci- aile catismalan,

cesitli boyutlarda krizlere yol acabilmektedir. Bunun yanmda velinin kendi gorii~ii
dogrultusunda okuldaki uygulamalara bireysel sert tepkileri de problemlerin temelini
teskil

edebilmektedir.

Hatta

donusebildigini gormekteyiz.

bu

catismalar

olumle

sonuclanan

olaylara
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4.2.1.6. Orgiit Yapisr; Merkez orgutunun patolojileri, okul yonetimi ve okul
yoneticilerini cesitli yollardan etkiler. Degisik ve hatta birbiriyle celisik politika
kararlan, farkh iletisim engelleri, merkezden yonetimin asm egilimleri, yetkisorumluluk dengesizlikleri genellikle bu patolojilerin sonuclandir (Bursalioglu,
1994: 72).

Okullanmizda okul yoneticilerinin yetkilerinin ve maddi olanaklannm smirh
olmasi ve her adimda Milli Egitim Bakanligina darnsmak zorunda kalmasi orgiit
yapismm hantallasmasma'sebep vermektedir.

4.2.1.7. Ara~ -Gere~ ve Donamm: Okullarda yonetimi etkileyen yukandaki
ogelerin yanmda okulun isleyisinde etkisi bulunan donamm, arac- gerec ve benzeri
kaynaklar in, yerinde ve zamanmda saglanamadigi, kaynak dagitimmm adil ve ilkeli
yapilmadigi oranda problem olarak gundeme gelmektedir. Okul yoneticilerine,
kaynak yaratma zorunlulugu yiiklenmesi, okul icindeki cogu catismanm temelini
olusturmasina neden olabilmektedir. Okul yonetimi ve ogretrnenlerin mali konularda okula kaynak saglamasi icin yaptiklan girisimler, zaman zaman
sorusturma konulanm olusturmakta ve bu durumda, yonetici-ogretmen, cevre- okul
iliskilerinde olumsuz havamn yasanmasma neden olabilmektedir. Bunun yamnda
okulda kullamlan araclardaki teknik anzalar, aracm kullamlmasmdaki onem derecesi
ve aciliyet durumuna gore problem teskil edecek unsurlan ortaya cikarabilmektedir.
Diger kriz kaynaklannm baskisi da eklendiginde yonetici asm strese girebilmekte ve
bu yukun agirhgi altmda ezilmektedir. Elinde mali kaynagi bulunmayan bir
yoneticinin atanmarms personelinin yerine bir personel almasi ne derece
rnumkundur. Bu durum veli, ogretmen ve diger bask! araclan ile de agirlastiginda
kurumun isleyisi adeta tikanmaktadir. Ancak isleyis ile ilgili bu krizin olusmadan
cozulmesi mumkun gorulmekte, bu durum ise yoneticinin yeterlilikleriyle dogrudan
baglantih oldugu ortaya cikmaktadir.

43

4.2.2. D1~ Etkilerden Kaynaklanan Krizler Ve Ogeleri: Orgutlerde
meydana gelen krizler genel olarak dis kaynakh ve orgutun kendi isleyisinden dogan
ic kaynakh olarak iki grupta incelenebilmektedir. Yukanda daha 90k buyuk
orgutlerde gerceklesecek krizlerin cozum asarnalan kriz yonetimi surec ve safhalan
bashgi altmda genel hatlanyla verilmistir.

Ekonomik tur krizler ve yapisal mudahale boyutuyla kriz yonetimi
vurgulanmistrr. Bu boyutuyla egitim sistemimizin icinde bulundugu durumu
algilamak ta olasidir, Krizlerin nihai cozumu en alt birime kendi kendine yetebilecek
yeterliliklerin

saglanmasi ile mumkun gorulmektedir. Milli egitim sistemi

gunumuzde bircok suclamalarla karsi karsiyadir. Bu suclamalann temelinde siyasi
otoritenin sistem uzerinde olumsuz etkileri de yatmaktadir. Egitim sisteminin alt
sistemleri merkeziyetciligin getirdigi kisrtlamalarla kendi problemlerini asarnayacak
duruma gelmistir. Bu dogrultuda sozde gelismenin yerini gercek gelisrne ve
donusumu saglayacak unsurlann olusturulmasi icin ciddi planlamalara birakmak
gerekli gorulmektedir.

Daha 90k genel sistemde yasanan krizlerin okullara yansimasi; ekonomik
krizler, tabii afetler, felaketler seklinde dusunulebilecek bu boyut; kriz yonetiminde
ust orgutlerle birlikte hareket etmeyi zorunlu kilmaktadir. Okullarda bu tur krizlere
karsi sivil savunma planlan ve yangmdan korunma planlan bulunmaktadir. Ancak bu
konuda uygulama ve tatbikatlann yapilmasma ihtiyac duyulmaktadir. Bu dogrultuda
planlama ile ilgili eksikliklerin de tespiti saglannus olacagindan olasi bu tur krizlerde
planlamanm ise yararhgi artmlrms olacaktir.
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4.3. Krizin Kontrol Altma Ahnmasi
Krizin farkma varmak, ardmdan eyleme gecmek gerekiyor; bu da yonetimin
isidir (Deming, 1996: 15). Kriz anmda sorulacak ilk soru durumun ne kadar kotu
oldugudur. Bu soruya gecerli cevap verebilme, altematifler

ile sonuclanmn

hizla

gozden gecirilerek bunahmm ana nedenleri uzerine egilmeyi gerektirir (Kent, 1979:
5).
-...

4.3.1. Krizin Boyutlarmm Belirlenmesi: Bir organizasyon icinde acil bir
durumun ortaya cikmasi halinde, yonetici once durumun niteligini ve boyutlanm
saptamakla yukumludur, Zamanmda ve yerinde sorular sormak cogunlukla sorunun
cozumunde anahtar rol oynar (Kent, 1979: 3).

Yonetici, tum gecerli altematifleri

arastmp optimum bir sonuca vararak,

krizi en az zararla atlatmayi basanr. Aym zamanda baska bir durumu da duzeltmeyi
"sorumlu

kim" sorusunun

sonucunda

olabilecek

olumsuzluklara

yol acmamayi

basarmistir. "Nasil oldu?" temel etken bulunmaya yardimci oldugu oranda, yararh
bir sorudur. Sonuca gitmede yararh olacak birkac soru sunlardir (Kent, 1979: 6):

o

Durum ne kadar kotudur?

o

Olabilecek en kotu sey nedir?

o

Bu karmasanm ana etkeni nedir?

o

Altematifler nelerdir?

o

Elimizdeki altematiflerden hangileri aym anda gecerlidir?
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Bunlara ek olarak, uzun ve kisa vadede insan etkenlerine deginen bir takim
sorular daha vardir (Kent, 1979: 7).

o Kimin moralinin en cok bozulma ihtimali vardir?
o ilgili kisilerin en cok suclayacagi kisi kim olacaktir?
o Durumdan yararlanmaya kalkacak kisiler var midir?
o Her sey bittikten

sonra hangi gruplar birbirine

guvensizlik

duyabilirler?

En iyi yol, elestiriyi bir kenara birakarak, hatasi gorulen kisiye ortak
cahsmada etkin bir gorev vermektir. Krize yol acan kisi, kendisine telafi sansi
verildiginde genellikle buyuk isler basanr. Mucize yaratma giicti yoksa ve morali de
cok sarsilrms olsa bile cahsmaya onu da almak tek basma kuruntular icinde
birakmaktan iyidir (Kent, 1979: 8).
4.3.2. Sd'1r Tabanh Buteelemee S1f1r tabanh butceleme, karar paketlerinin
gelistirilmesi ve siralanmasi faaliyetlerini icermektedir. Karar paketi, belli bir faaliyet
veya islevin kesin smirlarla tarumlanmasi, degerlendirilmesi

ve aym amac

dogrultusunda diger seceneklerin karsilastmlmasi, kabul edilmemesi halinde ortaya
cikacak sonuclarla maliyet ve fayda bilgilerini iceren bir tablo olarak tammlanabilir.

Bir kriz durumunda, odeneklerinde buyuk bir azalma olan bir bolum, faaliyet
duzeyini belirlemek icin yeniden caba gostermek zorunda kalmayacaktir. Diger
taraftan krize yol acabilecek orgut ici faktorler uzerinde de etkili olmaktadir.
Yonetimin yeterli yaraticiliga sahip olmamasi, planlama ve kontrolun gerektigi gibi
yerine getirilmemesi, yonetim araclannm yetersizligi gibi kriz yaratabilecek orgut ici
faktorler, sifir tabanh butcelemenin fonksiyonlan yardirmyla ortadan kaldmlabilir.
Sifir tabanh butceleme, koordinasyonun saglanmasina yardimci olur, etkin
haberlesmeyi saglar ve motivasyonu artmr (Horvath, 1981: 328 aktaran Ozbakir,
1992: 66).

46

Okullarda

krizlerin

varlrgi

kacmilmazdir.

Yonetici

izleyici

rolunu

gerceklestirebilir ve erken uyanlardan ileriyi tahmin edebilirse butceleme boyutunda
kriz yaratabilme olasiligi ortadan kaldirabilmek icin kaynak ayirabilir. Bu dogrultuda
krize neden olmayacak asgari harcamalan planlayabilir. Sifir tabanh butceleme
olusmasi icin kaynak olusturan kisi ve kuruluslarla etkili iletisime gerek vardir. Var
olan bir anlayis niteligi gelistirmeye degil gosteris ve lukse donuk harcamalar
gozlenmektedir. Ogrctmcnlcr odasi yetersiz durumdayken yonetici kendine Sifir
tabanh butceleme su anda bile tum okullanmiz icin gerekli gortllmektedir. Buradaki
~

problem oncelik nedir? sorusunu cevaplamaktir. Bu durum okul yoneticilerinin butce
olusturma ve harcama konusunda ciddi egitimini gerektirmektedir.

Geleneksel Butceleme; mali problemlerle karsilasan isletmelerde bu durumu
ortadan kaldirmak amaciyla krizin gercek nedeni arastmlmadan masraflan kisma
yoluna giderler. Ancak bu sekilde bir yontemle harcamalann kisilmasi; kriz
durumunda da gerceklestirilmesi zorunlu olan faaliyetlerle vazgecilebilecek
faaliyetler arasmda bir aynma yer vermemesi bakimmdan daha olumsuz sonuclar
dogurabilir (Horwath, 1981 den aktaran Ozbakir, 1992: 65).

Okullanmizda en 90k yasanan geleneksel butceleme, krizin asilmasi yerine
yem krizlerin olusmasina neden olabilmektedir. Ornegin personel yetersizligi
konusundaki erken uyanlan almayan bir yonetici dis ve ic cevreden gelen baskilar
sonucunda elindeki kaynaklarm cogunu gecici personel yerlestirilmesi icin
kullandigmda zorunlu giderler icin yeni kaynak bulma durumunda kalabilmektedir.
Kaynak bulunmadiginda da stres ve catismalar okulun havasma egemen olan
unsurlar olarak ortaya cikabilmektedir.
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4.3.3. Kriz Ydnetlminde Liderlik: Ciddi bir sorun karsisinda yonetici
dizginleri gevsek tutuyor gibi gorunup adamlarmm sorun cozumune genis olcude
katihmlanm tesvik ederse saygmhk kazanmamakta, tam tersine astlanmn gozunde,
felaket anmda kendisine ortak olacak, basansizhklanm paylasip kabahati bolusecek
birilerini arayan yonetici izlenimi vermektedir (Kent, 1979: 22).

Olaylar, sorunu cozumlemek icin adimlar atilmasim zorunlu kilmakta,
yoneticilerin bu tip onlemleri almakla yukumlu ve sorumlu kisi olduguna isaret
etmektedir. Yonetici kansik durumlarda olaylara yon vermekle gorevlidir. Bunun
icinde saglam verilere ihtiyac oldugundan alt kademedeki elemanlardan en genis
olcude yararlamlacaktir. Sonuc olarak, yonetici hareket adarru olmahdir. Harekete
gecmenin her zaman riskleri vardir, ancak krizin boyutlan buyuk capta onlemler
almasim da gerektirdiginde bunlan uygulayabilecek tek kisi de yoneticidir (Kent,
1979: 24).

Iyi bir yoneticinin ozellikleri, planlama akilci karar verme ve iletisim

becerilerini icerir. Arna bunlardan daha onemlisi, etkili bir yonetim; insanlara karsi
nasil bir tutum almdigina yani kendine ve baskalanna saygi duymaya baglidir.
Yoneticinin i§ yerinde sergiledigi tutum ve degerler; orada calisan insanlarm
verimini etkiler. Kendine ve diger insanlarm degerine inenmesi, herkesin kendini

-yaratlc1 hissettigi ve surecin bir t)ar~as1 gibi gordugu, olumlu ve verimli bir ortam
yaratu (Weiss, 1993: 15).

Okullarda olasi krizlere yol acabilecek uyancilar incelendiginde orgutun
havasnu etkileyen en onemli etkenlerden birisi okuldaki ic ve dis ogeler arasmdaki
catismalar oldugu gorulebilmektedir. Bu dogrultuda catismalann

analizinde

izlenecek yollan Eren belirli sorularla ortaya konulabilecegini belirtmistir (Eren,
1993: 372).

•

Catisma nedeni olan anlasmazligm ortaya 91ki§ nedeni nedir?

•

Anlasmazhgin kapsamma giren kisiler, gruplar kimlerdir ve catisma
nasil bir gelisme gostermistir?
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•

Anlasmazligi baslatan ve surduren gorunurde olmayan gizli nedenler
nelerdir?

•

Anlasmazligin giderilmesi

rein

taraflann

takmdiklan

tutumlar

nasildir?

•

Anlasmazhgm buyumesi soz konusu ise buna ne gibi hususlar sebep
olmustur?

•

Muhtemel cozum sonucunda hangi tarafm ne tur bir cikar ve guc
kaybi olabilecektir.

•

Birden fa;la cozttm var midir? Anlasmazligm kokunden cozmeden
gecici cozumlerle durum kurtanlabilir mi?

•

Orgut

d1~1

bir uzman

edebilecekleri,

orgut

veya taraflarm hakem
icinde

hatirh

birinin

olarak kabul
anlasmazhgm

giderilmesinde aktif rol oynamasi mumkun mudur?
•

Taraflar belirli bir sure sonra disandan bir mudahale olmaksizm kendi
aralannda cozum yollan bulabilirler mi?

•

Orgut coztimunun uygulanabilecegi ortama sahip midir? Orgusel
kosullar hangi cozum yontemleri icin uygundur?

•

Cozumun etkinligi nasil ve kim tarafmdan, ne zaman denetlenecektir?

Bu sorulann cevaplanmasi sonucunda; problem cozme, ustun amaclar,
kaynaklann artinlmasi, kacmma, yatistirma, ulastirma, yetki kullanma.davrarus
degistirme, politik araclar yontemleri gibi catismanm niteligine gore belirlenebilecek
cesitli yontemler uygulanabilir.

4.3.4. Kriz Yonetiminde Iletislm: Kriz meydana geldiginde bir yandan daha
once hazirlanan plan yururluge girerken diger yandan list yonetim, basm ve
cahsanlar durum hakkmda bilgilendirilmelidir (Peltekoglu, 1993: 208) Bir kriz
amnda her zaman guvendiginiz, yururlukte olan kurallar yetersiz kalabilir. Bazen
kurallan da yumusatrnak ve gozden gecirmek gerekebilir. Bunun icin operasyonda
normalin dismda metotlara basvurmaktan cekinmemek gerektiginde ic iletisimde
dengelerin korunmasi icin soz konusu olabilir. lcinde bulunulan durumu abartmadan,
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sistematik bir bicimde kurum icinde iletmek, olan bitenden cahsanlann

dogru ve

yetkili merciden ogrenmelerini saglamak cahsanlardan gerekli destegi almak adma
onemlidir (Kurekci, 1995: 3 7).

Iletisimin etkili olabilmesi icin uc yonlu bir surec olmasi gereklidir. Orgut
icinde yukandan asagiya, asagidan yukanya dogru ve yatay iletisim gerekmektedir
(Aydm, 1991: 14 7). Egitim orgutlerinde
yonetici ogretmen
kanallan

etkili bir iletisimi gerceklestirmek

kadrosu ile ozdeslesebilir,
""

olusturabilir

ve bu kanallann

gereksinime

icin

kosut olarak iletisim

surekli olarak acik olmasim saglayabilir

(Aydm, 1991: 149). Iletisimin etkililigi kriz oncesi krizle ilgili erken uyanlarmm
almmasi yonuyle, kriz anmda ise krizin en az zararla atlatilmasi konusunda onem
tasimaktadir.

Bu nedenle yoneticinin

etkili iletisim konusundaki

yeterliligi kriz

donemlerinin olusmasmda ve kriz anmda 90k buyuk oneme sahiptir.

Iletisimin on iki engeli olarak; Emir vermek-yonlendirmek;

uyarmak- gozdagi

vermek; ahlak dersi vermek; ogut vermek, cozum ve oneri getirmek; ogretmek, nutuk
cekrnek, mantikh
takmak,

dusunceler

alay etmek;

dusuncede

onermek; yargilamak,

yorumlamak,

analiz

olmak, olumlu degerlendirme

avutmak, duygulanm

etmek,

elestirmek ve suclamak; ad
tam koymak;

ovmek,

aym

yapmak; guven vermek, desteklemek,

paylasmak; soru sormak, smamak, sorguya cekmek, capraz

sorgulamak; sozunden donmek, oyalamak, alay etmek, sakaci davranmak, konuyu
saptirmak

seklinde

kolaylastiran

suuflandmlnus

etkenleri;

olan iletisimin

edilgin sessizligi,

engellerinin

kabul tepkilerini,

konusmaya cagnyi, etkin dinlemeyi koyabilmek

yerine

iletisimi

kapi aralayicilar

ve

ve davrams haline getirebilmek

onern tasimaktadir.

Bu dogrultuda krizlere neden olabilecek iletisim engellerinin asilmis olmasi
kriz anmda, krizin cozumu icin 90k onem tasimakta;

bu onernde yoneticinin

yeterlilikleri acismdan on plana cikanlrms olmasmdan da anlasilmaktadir. Iletisimin
temel prensiplerinden

ve en oncmlilerinden

birisi kisinin kendi kendini gercekci

olarak tammasi ve ona uygun davranabilmesi, hedefler koyabilmesidir. Kisinin kendi
benligini

tammasi;

kendi kendisine

sordugu

sorulara ictenlikle

cevap aramasi
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gerektirir (Koknal, 1986: 78). Yonetici etkili iletisim becerisine sahip olabilmesi
kendi

benligini,

gelistirerek

kriz

kendi
anmda

iletisim

ozelliklerini

orgutsel

tammasi

davramslannda

ve iletisim

etkili

iletisimin

becerilerini
ilkelerini

uygulayabilmesi icin gerekli gorulmektedir.

4.3.5. Krizden Cikma Stratejilerinin uygulanmasu Kriz yonetimi yapisi
geregince cesitli gorevlerin yerine getirilmesini zorunlu kilmaktadir. Bu gorevler,
kriz surecinin safhasma. bagh olarak farkhhk gosterse de genel anlamda soyle
ozetlenebilir: Krizlerin ongorulmesi, krizlerin erken farkma vanlmasi, gerekli
onlemlerin almarak krizin etkilerinin en aza indirgenmeye cahsilmasi ve krizin
kontrol edilemez hale gelmesi durumunda, tasfiye onlemlerinin planlanmasi ve
uygulanmasi (Ozbakir, 1992: 50). Krizin gorunurde cozurm; olmamasi, krizin
problemden farkh olmasmdan kaynaklamr. Bu yuzden yonetim acil olarak
degisikliklere uyum mekanizmalan gelistirerek krizi ortadan kaldirmaya cahsmahdir,
Kriz yonetim turleri olarak iki ana bolumde incelenebilir (Kyrstek, 65-66 dan aktaran
Ozbakir,1992: 48).

a) Aktif Kriz Yiinetimi: Aktif Kriz yonetimi, saldirgan bir karaktere sahip
olup, henuz krizin acikca ortaya cikmadigr, potansiyel kriz ve gizli kriz safhalarma
yonelik olarak gerceklestirilir. Aktif kriz yonetimi ongorucu kriz; potansiyel kriz
safhasmda onem kazanan, Koruyucu kriz; gizli kriz safhasma yonelik olarak
uygulanmasi seklinde iki turdur.

Ongorucu ve Koruyucu kriz yonetimi asamalannda orgut gelistirme,
planlama, erken uyan sinyallerinin ortaya cikrnasiyla birlikte catisma ve sorunlarm
cozulmesine yonelik etkinlikleri icerir. Bu dogrultuda krizin boyut ve nedenleri ile
bunlarm cozumu icin yapilmasi gereken etkinlikler onem tasir. Ornegin catismalar
boyutuyla ele almdigmda bir ogretmenin catismaya yol acabilecek davramslannm
gerceklestigini varsayahm. Bu dogrultuda catismalann uyancilan almdigmda bunlar
analiz edilerek onlenmesi ile ilgili; cansmayi onleme yontemleri ozellige uygun
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olarak kullaruhr.

Burada catismanm derecesi onem tasimaktadir.

Bu dogrultuda

ternelde gelistirmeyi iceren eylernlerin uygulanmasi gerceklestirilir.

b) Tepkici Kriz Yonetimi: Savunmaci bir karaktere sahiptir. Belirgin hale
gelen krizlerin ortadan kaldinlmasi

veya olurnsuz etkilerinin en aza indirgenrnesi

seklinde aciklamr. Bu kriz yonetim turu de kendi icinde Saldirgan ve Tasfiyeci kriz
yonetimi seklinde ikiye aynhr. Basan sansi rnevcutsa birinci tur, ternel amaclar
dogrultusunda,

saldm onlemlerinin planlanmasi,

uygulanmasi ve kontrol edilrnesi

faaliyetlerini icerir. Orgutun yasama sansi yoksa ikinci tur yonetim uygulamr.

Kriz yonetimine iliskin turn eylernlerin tek bir orgutsel birirn tarafmdan
yonetilmesi once mantikli gelebilir. Boyle yonetim rnerkezi kriz yonetimi adim ahr.
Bunun yamnda rnerkezi kriz yonetiminin sakmcalanna karsilik; kriz yonetimi tek bir
rnerkezde toplanrnayarak
yonetim

birirnlerinin

ayn ayn; ongorucu, koruyucu, tepkici ve tasfiyeci kriz

olusturulmasi

merkezkac

kriz

yonetimi

olusturmaktadrr

(Ozbakir, 1992: 52).

Tepkici kriz yonetiminin uygulanmasi,

Milli egitim sisterninin icinde var

olunan krizi kabul etrne ve en kisa zarnanda bunu asmasi amaciyla dusunulebilir.
Ancak Milli Egitim sisternindeki degismeler daha 90k yapi uzerinde yogunlastigi
anlasilmaktadrr.

Nitelik

on plana cikmadigi

muddetce

okullanrmzin

su andaki

dururnu kriz varhgi olarak kabul gormeyecektir. Uygularna alanmda savas ve tabii
felaketler

zarnanmda

uygulanabilecek

bulundugu bilinrnektedir.

birirnler

olarak

formal

duzenlemelerin

Bu daha 90k tum karnu crgutlerinin ortak olarak dahil

edildigi sivil savunrna planlan seklindedir.

Orgutun reformu niteliginde soylemlere gecen bir 90k degisikligin gercekte
90k fazla amaclanna ulastigmi soylemek guctur. Gelisme nitelikli insanlann gorev
basmda olmasnu gerektirir. Degismeyi sicrama ile gerceklestirmek
kendisinin hasta olmamasuu
bulundugu

durum,

icin doktorun

gerekli kilar. Turk Egitim Sisterninin karsi karsiya

Bardwik'in

betimledigi

savas

zamam

liderlerin

cikabilecegi dururndur. Egitimin amaci, okulun yapi ve orgutlenmesine

icinden
iliskin ve
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okulun yetistirecegi insan profili koklu degisimlere ugramisnr. Sayilan alanlarda yeni
degerler yukselmektedir,

Egitim sistemimizin bu donusumu basarmasi smiftaki

ogretmenden, okul yoneticisine ve Bakanhk burokratma kadar her kademedekilerin
bir donusurn liderligi yapmasma baghdir. Bardwick boyle zamanlarda liderlerin
onunde alti asamah bir gorev oldugu belirtmektedir (Ozden, 1998: 131 ):

1.

Isin yeniden tammlanmasi,

2.

Basanya ulastiracak bir strateji yaratmak,

3.

Ikna edici olniak,

4.

Durust davranma,

5.

Baskalanna saygi,

6.

Eyleme gecme gucu

Degisme, sureklilik gosteren bir kavramdir. Ancak degismenin surekliliginin
saglanmasi, yoneticiligin uzman olarak algilanmasi, yonetici ve lider ozelliklerinin
btitiinlesmesine baghdir. Literaturde ortaya konulan donusurn liderligi kavrami ve
ogrenen orgutler icinde bulundugumuz bu karamsar tablonun asilmasi icin onemli
kuramsal temeller olusturabilmektedir. Bu dogrultuda arastirmalann yonlendirilmesi
gerekli gorulmektedir.

4.4. Ogrenme ve Degerlendirme
4.4.1. Krizin Olumlu Etkilerinin Saptanmasu Kriz tehlikesi savusturulmus,
engeller ortadan kaldmlmis olsa bile halledilmesi gereken sorunlar durmaktadir.
Yoneticinin gorevi bu asamada sona ermemistir. Yapilacak ilk is krizin yan etkilerini
aramaktir. Kriz sonrasmda meydana gelebilecek olumlu yonlerin arastmlmasi ve
gttclendirilmesi, gruba onlardan gurur duyuldugunun belirtilmesi, kisisel cabalann
vurgulanmasi onem tasimaktadir. Burada dikkat edilecek belirgin nokta , ovguden
once kimin ne yaptigmi bilmektir.Krizin bir bolumunun hallinde bir 90k kisi katkida
bulunmussa her birinin cabasmm takdir edilmesi onem tasir. Yoneticinin basansi
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sonucu kendisine saygilan artrms olan elemanlarm bir koseye not edilmesi, grubu
harekete gecirmek gerektiginde bu kisilerin ustundeki nufuzu kullanma acismdan
onem tasir (Kent, 1979: 35).

Kisisel
Deneyimler,

tecriibenin

insanlann

olusmasi,

yasamlanlardan

kendi hatalan

ders almmasma

ve dogrulanru

objektif

baghdir.

degerlendirmesi

sonucunda olusabilir. Zamanm gecmesi deneyimin olusmasi icin yeterli bir faktor
olarak algilanmamaktadir.
gerceklesmesi,

Bu dogrultuda orgut icin de dusunulebilecek bu durumun

nitelikli yoneticilere baghdir. Yasanan her kriz, catisma, problem

yoneticide oldugu kadar orgut kulturunde de degisikliklere yol acabilir.

4.4.2. Krizin Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi: Krizin olumlu yonlerinin
yanmda olumsuz yonleri de bulunmaktadir.

Bunlarm cogu da problem kisilerin

davraruslannda filizlenecektir. Diger tepkileri ise zorlu olaylarm getirdigi gerginlige
baglayabiliriz.

Bu tip kriz sonrasi davramslann

bir kaci da; korku, bitkinlik,

giivensizlik, asm tepki ve oz savunma seklinde siralanabilir,

Krizin
gecirmenin

yarattigi

uc ana kurah

olumsuz

etkilerin

giderilip

kurulusu

tekrar

harekete

vardir (Kent, 1979: 36).

1.

Verimli cahsmayi engelleyen etkenleri ortadan kaldirmak,

2.

Kurulusun

hedeflerini

yeniden ve eskisinden

daha yuksek olarak

belirlemek,
3.

Kriz sureci icindeki kisisel cahsmayi tartmak icin yapici elestiri teknigi
kullanmak,

Kriz insanlarda strese neden olabilecek bir olgudur. Olumsuz sonuclannm
giderilmesi

etkili insan iliskilerinin

olusturabilecek
davramslanndan

yoneticinin
okul

var olmasma

orgutsel

icindeki

insan

baghdir.

davrarnslanrun
kaynaklarmm

onem

Bu olumlu
tasidigi;

etkilendigi

havayi
yonetici

konusundaki
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arastirmalann gosterdigi bur durumdur. Suclayici, dislayici tavir ve davramslar yerini
anlayis, kabul ve giivene birakngi muddetce olumlu adimlar atilabilir.

4.4.3. Krize Ka111 Gelecege Doniik Y eniden Planlama: Kriz planlamasi iki
yonludur.

Bir yandan

dururnun tekrarlanmamasi

icin onlemler ahmrken,

diger

yandan beklenmeyen bir sorun ortaya ciktigmda derhal uygulanan islemler saptamr.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta krize karsi planlamanm genis tutuldugunda
sonucun beklenilenin tersifie, verimsiz olabildiginin bilinmesidir (Kent, 1979: 52).

Krizlerden basanyla cikabilmek icin isletmeler, cesitli yonetim stratejileri ve
teknikler

uygulayacaklardir.

Musteri memnuniyetini

gozetmek,

esnek, yalm ve

yaraticihgr destekleyen orgut yapisi olusturmak, demokratik ve katilimci yonetim
felsefesini

yaymak, kaliteli mal ve hizmet uretmek gibi cabalar kriz yonetimi

sirasmda buyuk kolayhklar saglayabilir. Ancak bu cabalar rekabete karsihk vermek
icin yapiliyorsa, yenilgi bastan kabul edilmis demektir ( Omek, 2006: 194).

Daha onceden yapilrms olan planlamada

olusan aksakhklar,

personelin

yeterlilikleri ve plamn uygulanma derecesi hakkmda fikir edinildigi icin gelecekte
varsayilabilecek
imkam

bir kriz durumunu daha gercekci karsilayabilecek

bulunmaktadir.

Yasamlan

kriz amnda

insan

plan yapilmasi

kaynaklannm

tamnmasi,

yeterlilikleri on plana cikmakta ve yonetici iyi bir gozlemci oldugu surece krizin
asilmasmda

etkili

yakalayabilmekte
alabilmektedir.

rol

oynayan

ve erken uyan

personeli
sistemini

tammaya

yol acabilecek

gelistirilmesi

ipuclanm

icin gerekli onlemleri

Boylece bu edinilen tecriibeler dogrultusunda ilgililerin planlamaya

katihmlan saglanarak yeniden planlama asamasi gerceklestirilmis olmaktadir.
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OKULLARDA ~ILA~ILAN

OLASI KRiZLER i<;iN <;OZUM

ONERiLERi

Okullann karsi karsiya bulundugu bazi krizleri yoneticilerin yeterliligi
dogrultusunda asmak mumkun gortllmektedir. Ancak bu tiir cozumler nihai
olmayacaktir. Cunku insan iliskilerinin yogunluklu oldugu ortam olan okullarda, bazi
unsurlann belirginligi saglanamanustir. Her seyden once insan kaynaklanmn
yeterliligi tartisma konusudur. Ancak yinede okullarda gorunen bazi krizlerin
asilmasi icin asagida uygulama ile ilgili bazi onerilere yer verilmistir.

Olasi bir kriz durumuna hazirhk cahsmalannm ilk basamagi bir "kriz
kurulunun" olusturulmasidir. Bu kurulun Stevenson (1994) tarafmdan okul muduru
ya da yardimcilannm birisinin koordinatorlugunde okul rehber ogretrneni, ogretmen
temsilcileri

ve

veli

temsilcilerinden

olusturulabilecegi

ve

bu

kurulun

sorumluluklanm Everett' in (1991) asagidaki sekilde ozetledigi belirtilmistir (Erkan,
1996: 548).

I.Kriz mudahale planmm hazirlanmasi ve gelistirilmesi: Soz konusu planda;
bir kriz ortaya ciktigmda atilacak adimlar, her uyenin gorevleri, kriz iletisim ve
yonetim merkezleri ile psikolojik damsma yardirm verebilecek mekanlarm neler
olacagi gibi unsurlar yer ahr.
2.Bir kriz durumunda yararlamlabilecek kisi ve kurumlarla iliski ve
isbirliginin saglanmasi,
3.Kendileri de dahil turn okul personeline velilere ve ogrencilere yonelik
egitim cahsmalannm duzenlenmesi: Soz konusu egitim, kriz durumunda uyulmasi
gereken kurallar, kriz belirtileri ya da kriz onlemeye yonelik etkinlikleri icerebilir.

Sadece okulundaki ic sorunlarla ilgilenen bu sorunlarm nedenlerini sadece
sistemin ic parcalannda arayan yoneticiler sorunlarm sistem dismdaki etkenlerini
goremediklerinden, yogun zaman ve enerji harcamak zorunda kahrlar ve ustelik cogu
kez belirtilere dayah yuzeysel cozumlere ulasirlar (A91kalm,1994:34).
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Krize hazirhk asamalan icinde yer alan surekli cevrenin gozlenmesi, orgutun
gelistirilmesi ve bu dogrultuda uyan sinyallerinin belirlenmesi okullarda yasanan
catisrna ve problemlerin
problemler

krize yol acmadan cozulmesini saglayabilecektir.

daha 90k okullarm

normal isleyisinden

kaynaklanan

Bu tur

ve yoneticinin

yeterliligi oranmda cozulebilecek problemler olup kriz olusmasma meydan vermeden
cozulme olasihklan kuvvetlidir.

Degisme, evrensel bir olgu olarak kabul edilirse, okulda dengelerin her an
bozulmasi kacnulmazdir.

Okul muduru, okul icinde ve dismda degisen durumlara

gore dengeleri yeniden kurmamn uzmamdir (Acikalm, 1994: 35). Okul mtiduru,
okulundaki
kullanarak
kendini

bu dengeyi

okulunu

saglarnak durumunda

ve orgutunu

cevredeki

gelistirerek,

gelismeyle

ilgili

olan kisidir. Bu yoneticinin
gelismeler

dogrultusunda

tum unsurlan

surekli ogrenmesi,

uyum saglayabilecek

boyutu yakalayabilmesi, gelecege don-Uk vizyonunun olmasma, yeterliligine baghdir.

Okul orgutlerinin

amaclanni

gerceklestirmek

dogrultusunda,

kendilerini

yenilemeleri ve cevrede surekli meydana gelen degisikliklere ayak uydurabilmeleri
icin degisiklik surecine girmeleri kacimlmazdir. Ancak degisiklik surecinin okullara
arzu edilen ve planlanan gelismeleri getirebilmesi

icin, okulda rol oynayan tum

ogelerin bu stirece gonullu olarak katilmasi gerekmektedir (Tannogen, 1995: 10).

Yonetimde karar surecinin alam sorunlardir. Yonetici, karar veren, sorunlara
cozum arayan ve sorunlan cozen kisidir (Acikahn,

1994: 52). Karar yeterliligine

sahip olmayan, karara karardan etkilenenleri katmayan yonetici surekli cozulememis
sorunlan karsismda bulmak durumundadir.

Okulun normal isleyisinden kaynaklanan daha 90k bireysel etkilere sahip
krizlerin yonetimi yukanda belirtilen egitsel kollarla baglantili olarak olusturulmus
kurullar sayesinde en az zararla atlatilmasi imkam verebilecektir. Personelin sayisal
yetersizliklerinden

kaynaklanabilecek

saglanmasi, cevre gruplanndan

krizlerin yonetiminde; ust yonetimden yardim

ve okul ici personelden

yardim almmasi seklinde
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cercevenin cizilmesine ihtiyac bulunmaktadir. Bu tur problemlerin

cozumu okullarm

idaresinin etkili yoneticiler tarafmdan yurutuldugu oranda kriz olarak ortaya cikmasi
onlenmis olur.

Etkin okul yoneticileri,

okullarmda birden 90k grubun varhgmi, bunlar

arasmda 90k yonlu ve degisik siddette catismalann oldugunu bilir, bu durumu
yonetsel bir calisma alam olarak kabullenirler.
okullarmdaki

gruplann

ve catismalann

Bunun sonucu olarak mudurlerin

icerigi, isleyisi, turleri, liderlerine iliskin

dogru bilgilere sahip olmalan gerekir (Acikalm, 1994: 107). Bu dogrultuda insan
kaynaklanm etkileme, okullannda ogrenen orgut kulturu yaratabilme yeterliliklerine
sahip olmasi yoneticilerden beklenmektedir.

Ogrcnme, orgtlt icindeki bilgi paylasmu, iletisimi, anlamayi ve karar almayi
artmr, isle yaraticihk arasmda bir kopru islevi gorur. Ogrenen orgutlerdeki bireyler
icin, ne ogrenebilecekleri,

ne bildiklerinden, karmasik sorunlar da basit sorunlardan

daha onemlidir. Bu orgutsel yetenekleri gelistirmek icin vizyon, sabir ve cesaret
gereklidir. Bu nedenle ogrenen orgutlerdeki liderler, yeni orgutu ve yetenekleri insa
edecek olandir. Boylesi bir liderlikte mutlaka ortak calismaya ihtiyac duyacaktir
(Gtirsel, 1997: 33).

Okullarda tabii felaketlere ve genel krizlere cevap verecek dogrultuda sivil
savunma planlan

ve yangmdan

korunma

ekipleri olusturulmaktadir.

Ancak bu

konularda islevsellik saglanmadigi gozlenmektedir. Bunun yanmda daha 90k bireysel
ogelerin olusturdugu krizlerin onlenmesi amaciyla egitsel kollann gorev alanlanndan
yararlamlarak kendi alanlan dogrultusunda kriz ekipleri olusturulmasi ve bunlann
egitilmesi de onem tasimaktadir.
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Okullarda yasanacak kriz durumlannm pek 90k nedeni olmakla birlikte
bunlardan en onemlileri sunlardir: (School Safety and Crisis Management : 2001)

*Yangm, sel ve kotu hava kosullan gibi dogal afetler
* Okul servis kazalan ve diger kazalar
"Ogrenci, ogretmen veya okul personelinin olumu
*Patlamalar
*Bomba Tehdidi
"Bicakh, silah ve diger atesli silahlarla yaralama
*Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalmak
*Okul icinde supheli kisilerin bulunmasi
"Ogrenci kacmlmasi veya kaybolmasi
*Okul dernirbasma zarar verme ve okulda siddet
* Bulasici hastahklar

Okullardaki
bulunmamaktadir.

ciddi

yaralanmalarda

Yoneticilerin

onceden

yeterlilikleri

yapilrms

dogrultusunda

bir
ilk

planlama
mudahale

yapilabilmektedir. Bu konuda ulasilabilecek en yakm saghk kurumlan ile buralara
nasil ulasilacagi, kimlerin ulastiracagi konulannm belirlenmesi; egitsel kollarm
yurutulmesi sirasmda ust kurullar olusturularak bu tur krizlerin bir planlamaya
baglanmasi ve yapilacaklann belirlenmesine ihtiyac bulunmaktadir. Boylece gorev
alanlan dogrultusunda olusturulacak kurullar arasmda i~ birligi saglanarak acil
durumlarda karmasa onlenmis ve tedbirler en kisa zamanda almrms olacaktir.

Okuldaki olaylardan okul ici ve cevredeki ilgililerin haberdar edilmesi de
onem tasimaktadir. Zaman zaman gazetecilerin okullardaki yoneticiyi ve okulu zor
durumlarda biraktiklan da bilinmektedir. Bu konuda devlet memurunun kurum
hakkmda bilgi verme yasagmm bulunmasi bu islevin yurutulmesini olumsuz yonde
etkilemekte, bu durum ust yonetimi kriz konusunda bilgilendirme ve konuyu cevreye
iletme dogrultusunda onemli bir duruma getirmektedir.
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Bunun yanmda okulun tamarmm etkileyen olum, saldm, yaygm hastahk
gibi ani ve etkisi yuksek olarak ortaya cikan krizlerin yonetilmesinde

atilacak

adimlar asagiya cikanlnustir (NCSDPI, 1998' den aktaran Erkan, 1996: 549):

1.

Koordinator kriz kurulunu toplantiya cagirmasi,

2. Milli Egitim Mudurlugunu krizden haberdar edilmesi,

3.

Ogrctmcnlcrin krizden haberdar edilmesi,

4.

ilgili saghk birimi-,,. ile temasa gecerek, saglik personeli ve ambulans ve
gerekiyorsa semt karakolu ile temasa gecerek guvenlik gucu saglanmasi,

5.

Ogrencilerin krizden haberdar edilmesi,

6.

Velilerin krizden haberdar edilmesi,

7.

Kriz kurulunun

olayla ilgili yeni bilgiler geldikce, bu bilgileri Milli

Egitim Mudurlugu, ogretmen, ogrenci ve velilere aktarmasi,

8.

Basma aktarma icin Milli Egitim Mtidtirltigti onayiyla basm sozcusunun

belirlenerek basma aciklamalann yapilmasi,

9.

Derslerin

bitiminde

olaydan

etkilenen

ogretmenlerin

katilacagi

bir

toplanti yapilarak onlarm da duygulanm ifade etmelerine, gerekirse psikolojik
yardim almalarma imkan verilmesi,

10. Gunun

sonunda kriz kurulu yeniden toplanarak; nelerin yapildigi bundan

sonra nelerin yapilmasi

gerektigini,

bunlarm

kimin nasil yapacagmm

belirlenmesi

Yukanda belirtilen islemlerde okulun ve olaym durumuna gore cesitli
duzenlemeler

ya da degisiklikler

yapilabilir.

Ote

yandan

milli

egitim

duzeyinde bir kriz kurulunun olusturulmasi, tum bolgeyi etkileyebilecek
kriz durumunda yararh olacaktir (Erkan, 1994: 553).

bir
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ARASTIRMALARLA

n.cn.t SONU{;LAR

Okul orgutunun en onemli ve acik ozelligi, uzerinde cahstigi ham maddenin
toplumdan gelen ve topluma giden insan olusudur. Boylece okulun birey boyutu
kurum boyutundan daha duyarh, informal yam formal yanmdan daha agir, etki alam
yetki alanmdan daha genistir. Okulun bashca gorevi, icinde oldugu kadar dismda da
catisan sosyal, politik ve ekonomik degerleri uzlasurmak
yoneticisinin
kavramma

sorumlulugu
sadik kalmasi

ise catisan

bu degerlerin

ve onu savunmasidir

dogrultuda cansma ve problemler kacimlmazdir.

ve dengelemektir.
eyleminde

(Bursahoglu,

kamu

Okul
yaran

1994: 32). Bu

Yonetimin varhgi da problemleri

cozmek, orgutun hedefler dogrultusunda devamim ve gelismesini saglamaktir.

Amaclara ulasmayi engelleyici,

orgutun yasama surecine olumsuz etkiler

yiikleyici krizler, her orgutte olabildigi gibi okul adi verilen egitim orgutlerinin
icinde en islevsel alt sistemlerden birisin olusturan orgutte de olmasi kacimlmazdir.
Cagm hizla degismesinden, bilgi cagma gecisten kaynaklanan bu degisim surecinin
yasanmasi, okullarda da krize yol acan etken olarak karsumza cikabilmektedir.

Okullarda karsilasilan krizleri iki ana boyutta ele almak mumkundur. Okulun
dis cevresinden,

genel sistemde var olan krizlerden kaynaklananlar;

bunlar daha

yogunluklu ekonomik krizler, felaketler seklinde dusttnulmektedir. Diger grupta yer
alanlar ise okullarm isleyisinden kaynaklanan krizlerdir. Bu tur krizler de iki boyutta
incelenmistir. Birinci boyutuyla grup olarak etki alanma sahip, olum, agu yaralanma
gibi olumsuz sonuclann dogurdugu krizler icin kriz uygulama asamalan tamtilrmstir.

Bu grupta; daha 90k bireysel etki alanma sahip, ancak kurumun isleyisinde
olumsuzluk

ve ileri asamalarda krizlere neden olacak unsurlan

iceren problem,

catisma, teknik anza gibi unsurlar ele almnustir. Bu tur krizler, daha yogunluklu
cagm hizli degisiminden kaynaklanan ve ic ogelerin etkinliginin artmlmasi yoluyla
giderilebilecegi ve onlenebilecegi dusunulmustur.
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K.K.T.C egitim sisteminde

daha yogunluklu

dusurucu etkenler olarak ele almabilecek
personel gibi insan kaynaklarmm
saglanmasi

yoluyla

yoneticiliginin

bu tur krizlerin onlenmesi yonetici ve

yeterliliginin

giderilebilecegi

olarak okullarm etkililigini

artmlmasi

dusunulmektedir.

ve maddi kaynaklarm

Bu ogelerin

icinde okul

onemi cok buyuktur. Formal yapi icinde okul sisteminin isleyisinde

bircok problemlerle karsi karsiya kalan yonetici hem yetkisizlikten yakmmakta, hem
de okullarm kaynak edinici rolleri yerine getirme cabasi icine girmektedir.
dogrultuda

orgutu gelistirme

cabasmdan

cok, maddi kaynaklarla

Bu

fiziksel yapiyi

kurtarma kaygisi icine dusmektedir. Milli Egitim sisteminde list yonetim tarafmdan
yeniden yapilanma kavrammm ileri suruldugu su gunlerde atilrrus fiziki kapasitenin
artmlmasi adimlan gozlenmekte; bunlarm yanm da yonetici yetistirme konusunda
yeterli gorulmese de bazi adimlar atilmaktadir.

Ancak, goz ardi edilen bir gercek sistemin icinde bulunan yaklasik altrrus bes
bin yoneticinin

yeterliliklerinin

ne duzeyde

oldugu ve bu yeterliliklerin

nasil

artinlmasi gerektigi konusudur. Egitim yoneticiligi ile ilgili tek akademik okul olan
Egitim Yonetimi ve Denetimi bolumleri

lisans duzeyinde kapanmis olmasi, bu

konuda ciddi cozum getirecek adimlann atilmasmi da zorunlu kilmaktadir. Mevcut
egitim ycneticilerinin,

hizmet icinde egitilmeleri gerektigini daha fazla gecikmeden

kabul edilerek gecici cozum olarak dusunulmeli, hizmet oncesi egitim yoneticiligine
atanmada on kosul olarak aranmasi (Aydm, 1995: 23) onerilmektedir. Ancak saymm
coklugu goz onune ahndiginda bu gelistirmenin ne kadar surede tamamlanabilecegi
ve yoneticiligin ne derece uzmanhk olarak algilandigidir.

Cagdas

okul yoneticisi

Acikalm

tarafmdan;

Kapsamh

insan bilgisine

ulasrms, etkili iletisim becerisine sahip, liderlik ozellikleri baskm, ana dilini dogru ve
guzel kullanabilen, felsefe, matematik, uygarhk tarihi egitimi gormus, yabanci dil
bilen, iletisim teknolojisine hakim, bilgiyi yoneten, beden ve ruh yonunden saghkh,
egitime inanrms yonetici olarak (Acikalm,

1994: 6) ozellikleri

siralanmaktadir.

Ozden ise Y eni liderlik yeteneklerini; degisim ktilttiru yaratma, yonelimleri gormek,
gercekligi tarumlama, ogretim liderligi, seklinde simflandirrmstir ( Ozden, 1998: 13 7149).
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21. Yuzyila girerken okullar surekli degismek ve bu degisme de okullarm
etkililigini

artirma, okul orgutlerinin

kendilerini

yenilemeleri

uydurabilmeleri

amaclanrn

ve cevrede

gerceklestirmek

surekli meydana

dogrultusunda,

gelen degisikliklere

icin degisiklik surecine girmeleri kacnulmazdir.

ayak

Ancak degisiklik

surecinin okullara arzu edilen ve planlanan gelismeleri getirebilmesi icin, okulda rol
oynayan tum ogelerin bu surece gonullu olarak katilmasi gerekmektedir (Tann ogen,
1995: 10). Bu dogrultuda basanh okulda basanh yonetici bulunmasi kacirulmazdir,
Bu nedenle okullarm etkililiginin
Okullann

saglanmasmda

su anda icinde bulundugu problemleri,

iilkemizin icinde bulundugu

en kritik oge okul yoneticisidir.
catismalan

egitim krizinin asilmasmda

ve olumsuzluklarm;

okul yoneticilerine

90k

buyuk sorumluluklar dusmektedir.

Krizden

91k1~

isimli

kitapta

Bah

toplumunun

yonetim

anlayisinda

donusumunun krizden 91k1~1 saglayabilecegi vurgulanmakta ve bu dogrultuda on dort
ilke verilerek bir model olusturulmaktadir

(Deming, 1996: 20- 71 ). Bah dunyasmda

kriz yonetiminin temelinde donusumun yerlestirilmis olmasi, iilkemizde de yeniden
yapilanma kavrammm kullaruldigi su gunlerde okullann donusumu icin tartismalann
baslatilmasmda yarar bulunmaktadir,

Egitim sisteminin asil sikmtismm bilimde ve teknolojide

meydana gelen,

Toffler' in "Ucuncu Dalga" olarak adlandirdigi bilgi toplumundan kaynaklandigmi
biliyoruz. Bu sikmtiyi katmerlestiren

asil sikmti ise egitim sisteminin daha henuz

birinci ve ikinci dalgalar arasmda bir yerde seyrediyor
sistemin

henuz

sanayi

devrimine

gecisi

tam

olarak

olmasidir,

Yani egitim

gerceklestirmeden

bilgi

toplumunun gercekleri ile karsi karsiya gelmistir (Ozden, 1998: 130).

Bilgi teknolojilerine

yonelik

olarak uretilen

politikalar,

ogrenen

okulun

kurulmasirn amaclamahdir. Egitim sisteminin en stratejik parcasi olan okulun daha
etkili hale getirilmesi icin, her okulu kendi kendine yetebilen, ogrenen ve bilgi
teknolojilerini

kullanabilen

bir kurumsal yapiya donusturmek

yapmm kurulmasi yeterli olmayacaktir (Celik, 1998: 835).

gerekir Ancak bu
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Bu dogrultuda; liderlik ve lider kavrami egitim orgutleri icin ayn bir onern
tasimaktadir.
saglayacak

Cunku egitim orgutleri ve liderleri, ulke kalkmmasi ve gelismeleri
nesillerin

yetistirilmesinde

onemli

gorev gereksinmeleri

saglayacak

sekilde liderlerin secilmesi ve yetistirilmesi oldukca onemli hale gelmektedir. Cunku
Turkiye ancak iyi yetismis, genis bir perspektife sahip ve alanmda uzman olan kisiler
ve bu ozelliklere sahip liderler aracihgryla bilgi cagim yakalayabilir (Buluc, 1998:
1212). Lider olarak yoneticinin

ogreticiliginin

yanmda

diger bircok rolleri de

birlestiren donusum Iiderligini gosterebilecek ozellikler tasimasi onem tasimaktadir.

Etkili okula kavusabilmenin belki de en onemli kosulu tum okul personelinin
etkili okul anlayisi dogrultusunda
etkenlerden
kazanmasi

egitilmesidir.

biri olan okul yoneticisinin,

Ozellikle de etkili okulda kritik

etkili yonetici ozellikce yeterliliklerini -

bu konuda ilk adrm olacaktir (Baler, 1993: 29). Okul yoneticilerinin

yeterliliklerinin

artmlmasi yoneticinin sorumluluk oranmda yetkiye sahip olmalan,

her seyden once gelismeyi yansrtabilecek

ogrenen orgut kavrammm uygulamaya

sokulmasi onem tasimaktadir.

Turkiye insanlan

adeta uyurgezer

durumdadir.

Ani bir sokla hepimizin

uyanmasi, ayilmasi ve yeni bir kurtulus savasi motivasyonu ile bilgi cagma ve bilgi
toplumuna

gecis seferberligi baslatmasi gereklidir

(Erkan, 1998: 143). Erkan'm

Turkiye egitim sistemi icin yaptigr yorum kammca K.K.T.C egitim sistemi icinde
soylenebilir. Bilgi cagma ayak uydurmak adma egitim sistemimizin ani bir sokla
derin uykusundan uyanmasi ve gunu kurtaran uygulamalar yerine gelecek nesilleri
kurtaracak koklu degisimler yapilmahdir.

Egitimin
yetistirecegi
degerler

amaci,

okulun

yapi

ve

insan profili koklu degisimlere

yukselmektedir.

Egitim sistemimizin

orgutlenmesine
ugrarmsnr,

iliskin

ve

okulun

Sayilan alanlarda

bu donusumu

basarmasi

yeni

simftaki

ogretmenden, okul yoneticisine ve Bakanhk burokratina kadar her kademedekilerin
bir donusum liderligi yapmasma baglidir (Ozden, 1998: 131 ).
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Normal zamanlann yoneticisi, planh ve manttkli hareket eden, kimsenin zarar
gormesine

neden

olmayacak

degisimleri

yasatacak

eylemlerde

bulunur.

olan bir cesit donusumu

Ancak,

saglayacak

kurumlanru

buyuk

olan liderlerin

en

yapilmayacak olanlan bile yapmaya hazir olmalan gerekir. Eyleme gecebilme bu tur
liderligin en belirgin ozelligidir (Ozden, 1998: 136).

Okullarm icinde bulundugu krizin asilmasmda, yapisal degisikligin yanmda
okul

yoneticilerini

ozelliklerine

cagm

gerektirdigi

saglanmasi

dogrultuda gelismenin surekliligin
kendine

mumkundur.

gerceklestirebilecek

sahip insanlardan secilmesi ve yetistirilmesi

olacaktir. Donusumun

kendi

donusumu

yetebilecek

Bu dogrultuda

dogrultusunda

lider
mumkun

ile etkililige ulasmak icin yeterli olmayip, bu
saglanmasi onem tasimaktadir.

yeterliliklere
ogrenen

sahip

okullarm

orgut kavrammm

Bu sureklilikte

olusturulmasi

olusturulmasmm

gelismedeki surekliligin saglanmasi acismdan gerekli gorulmektedir.

ile

onemi
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IV.BOLUM
ARA~TIRMANIN YONTEMi

Bu bolumde, arastirmada yontemi ile ilgili bilgiler yer almaktadir.

Arasnrma Modeli
Bu cahsmada nitel arastirma modeli benimsenmistir. Nitel arastirma, gozlem,
gorusme ve doki.iman analizi gibi nitel veri toplama yontemlerinin kullamldigi,
algilann ve olaylarm dogal ortamda gercekci ve butuncul bir bicimde ortaya
konmasma yonelik nitel surecin izlendigi arastirmadir. Diger bir deyisle nitel
arastirma, kuram olusturmayi temel alan bir anlayisla sosyal olgulan bagh
bulunduklan cevre icinde arastirmayi ve anlamayi on plana alan bir yaklasimdir
(Yildinm ve Simsek, 2004: 35 aktaran Ocak, 2006: 119).

Arastirmada Milli Egitim bakanligma bagh Meslek liseleri ve Genel
ortaogretim liselerinde gorevli mudur ve mudur yarduncilanmn kriz yonetimi ve
kriz durumlanna iliskin gorusleri ogrenilmeye ve konuyla ilgili okullannda yapilan
cahsmalar hakkmda bilgi ahnmaya cahsilmisur.
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Evren ve Orneklem

K.K.T.C Milli Egitim bakanligmm Genel Orta Ogretim Dairesi ve Mesleki
Teknik Orta Ogretim

dairesine bagh Lefkosa' daki tiim lise yoneticilerini

kapsamaktadir. Orneklem secilmemis ve tum evren uzerinde cahsma yurutulmustur.

Orneklem
Arastirmanm cahsma grubunu, 2008-2009 egitim ogretim yihnda Lefkosa
sehrinde Milli Egitim Bakanligi'na bagli 4 genel ortaogretim ve 3 meslek lisesinde
gorevli olan toplam 7 mudur ve 35 mild-Ur yardimcrsmdan olusmaktadir.

Tablo 2: Cahsma Grubunu Olusturan Genel Ortaogretim ve Mesleki
Teknik liseleri
/

MUDUR

MUDURYARD.

A.M.L.

1

4

B.E.A.L.

1

5

H.T.L

1

5

L.T.L.

1

6

S.S.E.M.L.

1

5

T.M.K

1

6

20 Temmuz Fen Lisesi

1

5

7

35

OKUL

TOPLAM
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Arastirmamn cahsma grubunda yer alan 7 okulunun tumune ulasilnustrr. Bu
okullarda gorevli 7 mudur ve 35 mudur yardimcisi cahsrna grubuna almmistir.
Aynntili

ve derinlemesine

bir arastirma

cesidi olan nitel arastirmada

secimi, arastmna probleminin ozelligi ve arasnrmacmm

omeklem

sahip oldugu kaynaklarla

yakmdan ilgilidir. Bazen bir birey bile, tek basma bir arastirmarun orneklemini
olusturabilir (Yildmm ve Simsek, 2000: 54). Bu nedenle bu cahsmanm az katihmcisi
nitel arastmna icin yeterli bir cahsma grubunu olusturmaktadrr.
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VERiLER VE TOPLANMASI
Arastirma

kapsarnmdaki

7 okulda

gorusme

teknigi

kullarularak

ven

toplanrmstir.

Veri toplarna aracmm gelistirilmesinden
olusturulmasi

once, arastirmanm ternel yapismm

ve belirlenen arastirma amaclanna

ulasilabilmesi

icin konuyla ilgili

tez, rnakale, bilirnsel cahsma, kitap ve dergi gibi kaynaklar incelenmis

ve ven

toplarna aracmm kavramsal yapisi ve ana cercevesi olusturulmustur.
Okullarda
Mesleki

Teknik

cahsmayla

gorusmelere
ogretim

baslamadan

dairesi

ve

once Milli Egitim Bakanhgma

Genel

Ortaogretim

ilgili izin almrms ve izin belgesi

gorusme

Dairesinden
yapilan

bagh
yapilan

tum okullara

sunulmustur.

Gorusme

formu

olusturulurken

Trakya

Universitesi

Sosyal

Bilirnler

Enstitusunde, 2006 yihnda Yuksek Lisans tezi olarak 'Ortaogretim Okullarmda Kriz
Yonetimi' isirnli tez cahsmasim yaprms olan yasernin Ocak'm Gorusme formundaki
sorulardan yararlamlrms,

ilgili kisiye telefonla

izin almrms ancak yazih

izin

ulasrnadigmdan TMK' da test tekrar test yontemi ile test edilmistir.

Gorusmeler kayit cihazi yolu ile kayit edilmis, kayit cihazi kullanmayi kabul
etrneyen gorusmecilerde

is not tutulmustur.

Kayda alman bilgiler

daha sonra

bilgisayar ortarnma aktanlrms ve arastirma icerisinde bulanan problem dururnlanna
uygun olarak ternalar olusturulmustur.

Gorusme toplurnbilirncilerin sik sik basvurduklan bir tekniktir. Bilgi almacak
kisilerle karsihkh

konusma

seklinde

yapihr.

Yuz yuze bir iliskiye

dayanmasi

verilerin elde edilrnesinde acikhk ve kesinlik kazandmr ( Seyidoglu, 2003: 37).
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Bununla birlikte gorusme tekniginin arastirmaya kattigi yararlar sunlardir
(Yildmm ve Simsek, 2004: 109-111, aktaran Ocak, 2006: 123-124):

1-Esneklik:Gorusme arastirmacilaricin buyuk olcude esneklik saglar. Arastirmaci daha
derinlemesine yamtlar icin ek sorular sorabilir, yanhs anlama durumunda soruyu
tekrar edebilir veya soruyu degisik bir bicimde tekrar sorabilir. Arastirmaci
gorusmenin akisma gore bazi sorulan atlayabilir veya sorularm sirasuu degistirebilir.
2-Yamt Oram: Gorusmede
..•. yamt orani, anketle karsilastmldigmda yiiksektir .
3-Sozel Olmayan Davrams: Arastirmaci veri toplama surecine bizzat katildigi icin,
gorusme surecinde karsi tarafm davrams, yiiz ifadesi ve vucut hareketlerini
gozlemleme ve kayit etme olanagina sahiptir. Bu tur bir gozlem, gorusme yoluyla
elde edilen bilginin ne derece gecerli oldugu konusunda arastirmaciya ipuclan saglar.
4- Ortam Uzerinde Kontrol: Gorusme surecinde arastirmaci ortamda bizzat
bulundugu icin etkili bir gorusme icin ortarrn duzenleyebilir, rahat ve sessiz bir
gorusme ortami yaratabilir.
5- Sorulann Sirasn Arastirmaci, gorusme surecinde sorulann sirasim degistirebilir
veya sorulanm herhangi bir siraya tabi tutmadan sorabilir bu sekilde, arastirmaci ve
gorusulen birey arasmda daha saghkh ve verimli bir iletisim ve etkilesim
saglanabilir.
6- Anhk Tepki: Gorusme surecinde arastirmaci, gorusulen bireyin anlik gelistirdigi
yamtlan ve tepkileri kaydetme sansina sahiptir bu yamtlar ve tepkiler; arastirma
problemi hakkmda zengin bir bilgi kaynagi olabilir, yeni sorulann ortaya cikmasma
yol acabilir veya arastirma probleminin onceden kestirilememis bazi yeni alanlara da
yonelmesini saglayabilir.
7- Veri Kaynagmm Teyit Edilmesi: Gorusmede, sorular onceden belirlenmis bireye
dogrudan sorulur. Bu yolla elde edilen verinin, anket yoluyla elde edilen veriye
oranla gecerliliginin daha yuksek olacagi aciktir.
8- Tamhk: Arastirmaci veri toplama surecine bizzat katildrgi ve gorusme ortammda
bizzat bulundugu icin, gorusme yonteminde yamt oram hemen hemen tamdir.
Arastirmaci belirli bir tarzda yazilrms bir soru yoluyla elde edemedigi bilgiyi,
sorulan degistirerek veya ek sorular sorarak elde etme sansina sahiptir.
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9- Derinlemesine Bilgi: Deneyimli, becerikli ve iyi egitilmis gorusmeciler karrnasik
bir konu veya problem hakkmda zengin bir veri seti olusturabilir; veri toplama
surecinde sekiller, grafikler, oklar veya aynntih aciklamalar yoluyla istedikleri
bilgiyi elde ederler.

Geeerlilik ve Giivenilirlik
Arastirmaci tarafmdan gelistirilen toplama aracmm gecerliligini saptamak
amaci ile uzman gorusleri almrms, ifadelerin acik ve anlasihr bir dille yazilmasma
ozen gosterilmistir. Toplama aracmda yer alan sorularm gecerliligini test etmek
amaci ile T.M.Koleji'nde 'Test ve tekrar test' yonterni uygulanrms, cikan verilere
korelasyon testi uygulanmis, degeri dusuk olan sorular olcme aracmdan cikanlrmsur.

Arastirmanm guvenilirligi saptamak amaci ile Cronbach Alpha analizi
uygulanmis. Mudurlere yonelik olcekte 0,893 ve Mudur muavinlerine yonelik
olcekte ise 0,879 degerler elde edilmistir, Elde edilen sonuclar tam guvenilirlik
olarak kabul edilen 1,000 degerine yakm oldugundan olcegin guvenilir oldugu kabul
edilebilir.
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VERiLERiN

Gorusmede

~OZUMU

VE YORUMLANMASI

okul mudurleri

ve mudur yardimcilanna

verdikleri yamtlar nitel analiz tekniklerinden
teknigi ile cozumlenerek
yuzde

ve frekans

yoneltilen

olan icerik analizi ve betimsel analiz

elde edilen veriler bilgisayara aktanlrmstir.

dagihm

tablolan

sorulara

SPSS

15

paket

programi

Bu verilerin
araciligi

ile

hazirlanmistir.

Icerik
karakterize

analizi, . 'dokumanlann,

edilmesi

mulakat

ve karsilastmlmasi

dokumlerinin

ya da kayitlanmn

icin kullarulan bir tekniktir

(Altumsik,

Coskun, Bayraktaroglu, Yildmm, 2004: 235).

Betimsel analizde, elde edilen veriler, daha onceden belirlenen

bashklar

altmda ozetlenir ve yorumlarur. Bu analiz ham verilerin okuyuculann anlayabilecegi
ve

isterlerse

kullanabilecegi

bir

sekle

sokulmasidir

(Alturusik,

Coskun,

Bayraktaroglu, Yildinm, 2004: 234).

Boylece arastirmadan

toplanan verilerin

hangi sonuclan

ortaya koydugu

betimlenmeye cahsilmistir. Yapilan calisma durum belirlemeye yoneliktir. Boylece
bu teknikler

aracihgiyla

yonetimi konusunda

resmi ortaogretim

ne tur cahsrnalar

saptanmaya cahsilrmsnr.

ve mesleki teknik okullarmda

yapildigi

ve calismalara

kriz

iliskin gorusler
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IV. BOLOM
BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde, gorusme yonterni ile okullarda gorevli mudur ve mudur
yardimcilanndan elde edilen verilerin analizi ve degerlendirilmesi, bulgulan ve
yorumlan yer almaktadir.
Arastirma elde edilen bulgular asagida belirtilen bashklar altmda toplanarak
yorumlanrmstir.

a) Lefkosa

bolgesinde

Meslek teknik ve genel ortaogretim okullarmdaki

mudurlerin kriz yonetim
ve belirtilen kriz durumlarma iliskin gorusleri ve bu
..•.
konuyla ilgili okullarmda yapmis olduklan hazirhklar.

b) Lefkosa bolgesinde Mesleki teknik ve genel ortaogretim okullanndaki mudur
yardimcilannm kriz yonetimi ve belirtilen kriz durumlarma iliskin gorusleri
ve okullarmda yapmis olduklan hazirhklar.

Arasnrma Uygulanan Okullanndaki Miidiirlerin Kriz Yonetimi ile ilgili
Yaptiklan Cahsmalar

Bu bolumde arastirma uygulanan okul rnudurlerinin kriz yonetimi konusunda
yaprms olduklan cahsmalarla ilgili dustmceleri tablolar ve yorumlar seklinde
verilmistir.

Tablo 3: Okulunuzun Bir Kriz Yonetim Plam Var nndir? Sorusuna Okul
Miidiirlerinin Verdikleri Y amtlarla ile ilgili Bulgular
Yiizde (%)

F

Evet ""'""'""''""""'~"
llay1r
Kismen ~-·"'"""""'

'=--- -

~

Toplam

~-----

------······--"'

---~,

0
o=
-----··""'---"'-·

7

--- -·-·---------=--...

.o. . ...m,a. ••• _.__..,...,,,.,...,.__,...,.

100,0
0,0
0,0
- ··-,
100,0

Okul mudurlerine planm ne zaman ve nasil yapildigi yonundeki soruya bu
planm her yil Sivil Savunma Baskanligma gonderilen ve uzerinde Sivil savunma
ekibi ile farkh alanlarda gorev ve gorevlileri gosteren cizelge seklinde hazirlandigiru
belirtmislerdir. Bu plan disinda okullarda ozel olarak hazirlanrms bir plan
bulunmamaktadir.
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Tablo 4: Okulunuzda Kriz Yonetim Ekibi Var nndir? Ka~ kiti? Hangi
gorevlerde? Diizenli olarak toplanttlar yaplhyor mu? Yoksa olusturmayr
diitiiniir miisiiniiz? Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile
ilgili Bulgular
F

Evet

.7

Yiizde (%)

-~--}_QQ20

0

0-~,.~.
7

·-=

-

0
()
100,0

Okul mudurlerine, Okulunuzda kriz yonetim ekibi var rm yonundeki soruya
ekibin oldugunu. Bu ekibin de okul ogretmen sayisi ile orantih olarak her yil Sivil
Savunma Baskanhgi 'na gonderilen Sivil savunma ekibi ile farkh alanlarda gorev ve
gorevlileri gosteren cizelge seklinde haztrlandigmi
belirtmislerdir.
Duzenli
toplantilar ise Sivil Savunma Baskanhgi'nm yaptigi toplantilar olarak belirtilmistir.

Tablo 5: Ogrenci servis araelarmdan biri kaza yapsa nasil hareket edersiniz?
Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

Emniyet
Birimlerinden
Bilgi abrmL --"--- ..
Hastaneye
Gider
Ogrencinin
Durumu
Hakkmda Bilgi Almm
- Aile!~rl~ilej~im Ifurarim.~·-· __ -----~- ~
To}!lam

F
4

Yiizde (%)

2

28,6

1

14,3
100

7

57,1

Ogrenci servis araclanndan biri kaza yapsa nasil hareket edersiniz yonundeki
soruya 7 okul mudurunden 4'ti Emniyet birimlerinden bilgi almm, 2'si hastaneye
gider ogrencilerin durumu hakkmda bilgi almm, 1 'i ise ailelerle iletisim kuranm.
Seklinde yamt vermislerdir.
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Tablo 6: Kaza ile ilgili iigrenci velilerine ili§kin ne tiir davramslar sergilersiniz?
Haber verir misiniz? Hangi asamada? Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri
Yamtlarla ile ilgili Bulgular
F

Evet

Yiizde %

7

-

100.0
"""··--·

0

0
100.0

7

Kaza ile ilgili ogrenci velilerine haber verirmisiniz seklindeki soruya tum
okul mudurleri evet diye yamtlarmstir. Hangi asamada yonundeki soruya. Olay
hakkmda aynntih bilgi edinir edinmez seklinde goril~ bildirmislerdir.

Tablo 7: Gelecekte biiyle bir olaym ya~anmasm1 iinlemek i~in iinlem aldnnz nu ?
Nelerdir? Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

Servislerde
Ogrencilere
Nasd
Davranacaklarma
\]hteli~ BiJgi Verh:orµz__
Servis
isletmecisi
ve
~ororleri uyanyoruz
Aileleri uyar1yoruz
· · · · ··
Toplam
!"t,.., -M.!O.,,,

...

f

Yiizde (%)

3

42.9

3

42.9

1

14.3
100.0

7

Okul mudurlerine gelecekte boyle bir yasanmasim onlemek icin onlem
aldnuzrru seklindeki soruya okul mudurleri evet yamti vermislerdir. Nelerdir
seklindeki soruya ise 3 mudur Servislerde Ogrencilere Nasil Davranacaklarma
Yonelik Bilgi Veriyoruz, 3 mudur Servis isletmecisi ve soforleri uyanyoruz, 1 mudur
ise Aileleri uyanyoruz seklinde yarut vermislerdir.
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Tablo 8: Okul ~Ikmas1muhtemel bir yangma ka111 sizce yeterli onlemleri
aldnnz mi? - Okuldaki tertibat yeterli mi? Tertibatm denetimi ve baknmndan
kim sorumlu? Yangm anmda ilk olarak kurtanlacak evraklar kim tarafmdan
belirleniyor? Yangmda bunlarm giivenligi bir yere tasmmasmdan kim
sorumlu? i~boliimii var nu? Koordinasyonu kim saghyor? Sorusuna Okul
Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular
F

Evil_.
~!!l!.r
To]!lam

Yiizde (o/o)

1
---- __,___ 07

100

•--""
__

100

Okul cikmasi muhtemel bir yangma karsi sizce yeterli onlemleri aldiruz mi?
Sorusuna okul mudurleri evet yaruti vermislerdir.
- Okuldaki tertibat yeterli mi?
Sorusuna yangm sondurme tupleri oldugu cevabim vermislerdir.
- Tertibatm denetimi ve'bakimmdan kim sorumlu? Sorusuna mudur ve nmudur
muavinleri yamtmi vermislerdir.
- Yangm anmda ilk olarak kurtanlacak evraklar kim tarafmdan belirleniyor?
Sorusuna. Okul muduru olarak cevaplarmslardir,
- Yangmda bunlarm guvenligi bir yere tasmmasmdan kim sorumlu? Sorusuna.
Okul muduru olarak cevaplarmslardir
- Isbolumu var rm? Koordinasyonu kim saghyor? Sorusuna. Okul muduru olarak
cevaplamislardir

Tablo 9: Laboratuarlardan birinde yangm ~Iksa yapacagnuz ilk ~ey nedir?
Boyle bir duruma ka111 okulumuzda i~ boliimii yapildi mi? Sorusuna Okul
Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

Ogrencileri
disart
~1kannz
itfaiyeyi arariz
Yangma
mfidahale
ederjz
Toplam

.........,,.,.. ... _.._,, .,.-·----...,.-.c-n-,,.-

F

Yiizde %

4

57.1

2
= _,__

I
7

.. ---,,,.-.,~-------,,- -=~

28.6

14]
100.0

Laboratuarlardan birinde yangm ciksa yapacagmiz ilk sey nedir? Sorusuna 4
mudur Ogrencileri disan cikannz seklinde yamt vermistir. 2 mudur Itfaiyeyi aranz.
1 mudur ise Y angma mudahale ederiz seklinde yamt vermistir. Boyle bir duruma
karsi okulumuzda is bolumu yapildi mi? Seklindeki soruya ise mudurler evet yaruti
vermislerdir.
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Tablo 10: Sizce okulunuz olasi bir depreme ne kadar haz1r? Gereken onlemler
ahndi mi? Ne yapildi? Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile
ilgili Bulgular

[E.!~~t __ ~-·=
Hayir
To_l!lam ····

---7

F
7
0

Yiizde {%}
100
100

Sizce okulunuz olasi bir depreme ne kadar hazir? Seklindeki soruya okul
mudurleri evet yamti vermislerdir. Gereken onlemler almdi rm? -Ne yapildi?
Sorusuna sadece sivil savunma gorevlendirilmesinde verilen bilgiler olarak
cevaplarmslardir.

Tablo 11: Sizce okulda ya~anan deprem sonrasr ogretmenler, ogrenciler ve
diger i~gorenler bu durumdan nasil etkilenir? Olumsuz seldlde etkilenenlerin
oniine geemek ieln nasil hareket edersiniz? Sorusuna Okul Miidiirlerinin
Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

Derslere devam
etmek i§temezl~r-.
Evlerine gitmek
isterlcr
To]!lam
, ...

F

Yiizde
%

3

42.9
-..

,..

-

4

57.1

7

100.0

"·gT

Sizce okulda yasanan deprem sonrasi ogretmenler, ogrenciler ve diger
isgorenler bu durumdan nasil etkilenir? Sorusuna 4 mudur Evlerine gitmek isterler,
3 mudur Derslere devam etmek istemezler seklinde yamt vermislerdir.
Olumsuz
sekilde etkilenenlerin onune gecrnek icin nasil hareket edersiniz? Sorusuna Smif
ogretmenleri ve rehber ogretmenlerden ogrencilerle konusmalanm isterim.

Tablo 12: Olasi bir su baskmma karsr okulunuzun alt yapisuu nasil
degerlendfriyorsunuz? Onlem aldnnz mi? Ne yapnmz? Sorusuna Okul
Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

i y1_
.
Orta
Toplam

-- ~
•.•.

---·-·...,,,----¢,

F
4
3
7

Yilzde %
,_57,l
~;··--

-

--......-,,,=,;_-""

____

42,9

100:0·

Olasi bir su baskmma karsi okulunuzun alt yapismi nasil
degerlendiriyorsunuz? Sorusuna 4 mudur iyi, 3 mudur ise orta olarak yannt
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vermistir. Onlem aldimz rm? Sorusuna Su tesisatim gozden geciririm Ne yaptimz?
Sorusuna Anzalan tamir ettiririm seklinde yamt vermislerdir.

Tablo 13: Su Baskmi sonucu maddi hasan ne sekilde karsilarsnnz? Sorusuna
Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

F

f ~akanllk kana)I

~e ,,

3

~h

Okul Aile Birligi Ile
3
Her ikisi ile-" --· -· ----1
••••••••

--·-""

«<S-

Yiizde %

----·----·------------"""-·--

Toelam

42,9

14;...3__

-

-~'--

7

I 00,0

Okul Mudurlerinin Su Baskiru sonucu maddi hasan ne sekilde karsilarsuuz?
Sorusuna okul mudurlerinin 3'u bakanhk kanah ile, 3'u okul aile birligi kanah ile, 1 'i
ise her ikisi ile seklinde yamt vermislerdir.

Tablo 14: Okulda bomba ihban yaptlsa ilk olarak ne yaparsuuz ? Hazirhk
plammz var mi? Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili
Bulgular

F

Yiizde %

5

QJrnlu bosaltmm
Polise haber veririm

2
7

~yo'p_~ia'm»""""/"1.-~-"'-.,..~y---

Okul Mudurlerini Okulda bomba ihban yapilsa ilk olarak ne yaparsnuz sorusuna
okul mudurlerinin 5'i okulu bosaltmm. 2'si polise haber veririm seklinde yamt
vermislerdir. Hazirhk planlan olup olmadigi sorusuna tum mudurler hazirhk planlan
olmadigi seklinde yamt vermislerdir.

Tablo 15: Emniyet gii~leri okulda bomba bulsa boyle bir durumda okul
giivenliginden yeterince sorumlu olabildiginizi dii~iiniir miisiiniiz? Sorusuna
Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

[tvet
Hayir

-~··

~.-·~--

-

toJiiam ·"~F-~~~--·-··~,- -

F

Yiiz<!~J%)

7
0
7

100
100

Okul Mudurlerinin Emniyet gucleri okulda bomba bulsa boyle bir durumda okul
guvenliginden yeterince sorumlu olabildiginizi dusunur musnnuz? Sorusuna okul
mudurleri evet yamti vermislerdir. Bunun nedeni ise boyle bir olaym bugune kadar
hie yasanmadigi seklinde goriis belirtmislerdir,
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Tablo 16: Boyle bir olay sonrasi ogrencilerin ve velilerin okula ka111
hissedebilecekleri giivensizlik duygusunun oniine geemek i~in gi~imde bulunur
musunuz? Ne yaparsunz? Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla
ile ilgili Bulgular

Yiizde{%)

F

Giivenlik
artmrmn

Onlemlerini

Top_lam

7

100,0

7

100,0

Okul Mudurlerini Boyle bir olay sonrasi ogrencilerin ve velilerin okula karsi
hissedebilecekleri guvensizlik duygusunun onune gecmek icin girisimde bulunur
musunuz? Ne yaparsimz? Sorusuna okul mudurlerini tumu guvenlik onlemlerini
artmnm seklinde yamt vermislerdir, Guvenlik onlemlerini artirma konusunda ne
yaparsimz sorusuna okula giris cikislann kontrolunu artmnm, guvenlik kamerasi
takanm seklinde yamtlar vermislerdir.

Tablo 17: Ogrenci velilerinden biri arayip ~ocugunun okuldan eve
donmedigini soylese bu durum karsismda nasil hareket edersiniz? Sorusuna
Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular
F

---·-·--------

Yiizde (o/o)
28,6

Rehberlik servisi kanah 2
ile sorunlan ~ozmeye
~ah~!r•m
Aile ile i~birligi yapanm 3
Bakanbktan
yardmi 2
saglarim -- .
Top_lam

42,9

. . . . . . . . ·. . . . . . .
-----C-

--·-'--"''"'"

7

28:6

. ,. , .,_ _ "·--------------=------

100,0

Okul Mudurlerinin Ogrenci velilerinden biri arayip cocugunun okuldan eve
donmedigini soylese bu durum karsismda nasil hareket edersiniz? Sorusuna Okul
Mudurlerinin 2' si rewhberlik servisi kanah ile sorunlan cozrneye cahsmm, 3 'ti Aile
ile isbirligi yapanm, 2' si Bakanhktan yardim saglanm seklinde yamt vermislerdir.

Tablo 18: intihar girisimine ka111 iigrencilerin psikolojik gelisim konusunda
neler yapmaktasunz? Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile
ilgili Bulgular

E

Rehberlik
servisi
kanabyla
sorunlan
~ozmeyesah~In!D-___
A!le !le i~bir!!g! Y!:eanm
Bakanbktan
yardim
saglarnn
-~
Toplam

--

--

Yiizde (%)
28,6

F
2

"

.)

2

-

~-~-

"'·--·

7

42,9

=··-..,,---------.---.,

28,6
-

100,0
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Okul Mudurlerinin intihar girisimine karsi ogrencilerin psikolojik gelisim
konusunda neler yapmaktasmiz? Sorusuna Okul Mudurlerinin 2'si rehberlik servisi
kanah ile sorunlan cozmeye cahsmm, 3'ii Aile ile isbirligi yapanm, 2'si Bakanhktan
yardim saglanm seklinde yamt vermislerdir.

Tablo 19: Okulumuzdaki ogretmenler ogrencilerin psikolojik gelishnl
konusunda ne derece duyarh davramslar sergiliyorlar? Sorusuna Okul
Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

F

i)'.i _ .-Orta

-- _ --

z_ayif~ .. _:___::,.~~
To]!lam

3
3
-1

7

-~

~~~F __

Yiizde (o/o)
42,9,
42,9

14,~
100,0

Okul Mudurlerinin Okulumuzdaki ogretmenler ogrencilerin psikolojik gelisimi
konusunda ne derece duyarh davraruslar sergiliyorlar? Sizin yaklasimimz? Sorusuna
Mudurlerin 3 'ii iyi, 3 'ii orta, 1' zayif olarak yamt vermistir. Sizin yaklasumruz
sorusuna bu konuda hizmet ici egitim gerektigini ortaya koymuslardir.

Tablo 20: Ogrencilerden birinin okul sunrlari ieinde intihar girisiminde
bulundugunu ogrendiniz? Yapanacagnnz ilk ~ey nedir? Hazirhk planlarimz
var mi? Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

F

Yiizde (%,)

J)urumu ogren~ek2
Ogrenciyi
hastaneye 4
kaldirma

28,6
57,1

1

14;,3

7

100,0

w

Okul Mudurlerinin Ogrcncilcrden birinin okul simrlan icinde intihar
girisiminde bulundugunu ogrendiniz? Y apacagimz ilk sey nedir? Hazirhk planlanmz
var rm? Sorusuna Mudurlerden 2'si durumu ogrenmek, 4'ii ogrenciyi hastaneye
kaldirmak, 12'i aileye haber vermek seklinde gorii~ bildirmislerdir.
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Tablo 21: Ogrenciyi intihardan vazgeeirmek iein yaklafimIDIZ ne olur?
Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri Y amtlarla ile ilgili Bulgular
F
F

Yiizde (0/o}
Yiizde (%)

Onun sorununu anlayip 2
S!>Z!fil:Y,C ~ah§!!Im
Rehber hoeanm onunla 4
!!gilenmesini s~gl?rim
,~
Aile ile J~birligi yp.par1m 1

28,6
57,1
........----.._

i3)

.

7

100,0

Okul Mudurlerinin Ogrenciyi intihardan vazgecirmek icin yaklasimiruz ne
olur? Sorusuna Okul Mudurlerini 2'si Onun sorununu anlayip cozmeye cahsmm, 4'ti
Rehber hocanm onunla Ilgilenmesini saglanm. 1 'i Aile ile isbirligi yapanm seklinde
yamt vermislerdir.

Tablo 22:
edersiniz?
Bulgular

Diger ogrencilerin bu eylemden etkilenmemesi iein nastl hareket
Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri Y amtlarla ile ilgili

Olaym
yanhs
oldugu
yoniinde
ogrencilerle
konll~Prum:__ . _
·-·- ...
Snnf hocalarnnn olaym
yanh~
oldugu
anlatmalarnn isterim
Toplam- - ·- ..

F

Yiizde {%}

_)

42,9

,..,

=·c......=._..-.._..________ _,..__.,_____

-

4

--

·>:l\'il<ffl

57,1

7

100,0

Okul Mudurlerinin Diger ogrencilerin bu eylemden etkilenmemesi icin nasil hareket
edersiniz? Sorusuna Okul mudurlerini 3 'ti Olaym yanhs oldugu yontinde
ogrencilerle konusurum, 4'ti Simf hocalanmn olaym yanhs oldugu anlatmalanru
isterim seklinde gorli~ belirtmislerdir.

Tablo 23: Okulda bulasier hastahklara karsr onlem aldunz nu? Sorusuna Okul
Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular
Yiizde (%)

F

Evet
Hayir
Toplam

7

~---

---------------

___________________,;p, ""'-·--··--···---···-·--

100

0
-~

7

100
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Okul Mudurlerinin Okulda bulasici hastahklara karsi onlem aldimz mi? Sorusuna
tumu evet yamtim vermislerdir. Nasil sorusuna hijyene dikkat ederiz seklinde yamt
vermislerdir,

Tablo 24: Okulun temizligini denetler misiniz? Nastl? Ne slkhkla? Sorusuna
Okul Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

~et ---------·w,,_-4')Jl.rn
Hayir
Toplam-

F

Yiizde (%)

7
0

100

~-"'r~.

----,--

roo

·-'"'""

7

Okul Mudurlerinin Okulun temizligini denetler misiniz? Sorusuna tum okul
mudurleri evet yamti vermislerdir. Nasil? Sorusuna ben ve muavinler okulu dolasip
kontrol ederiz, Ne sikhkla? Sorusuna ise her gun yamtim vermislerdir.

Tablo 25: Okul Miidiirlerinin Bulasier hastahklar konusunda ogrencilere ve
ogretmenlere egitici seminerler verdiniz mi? Sorusuna Okul Miidiirlerinin
Verdikleri Y amtlarla ile ilgili Bulgular

Yiizde (%)

F
7

Evet
Hayir
Top lam

100

0
100

7

Okul Mudurlerinin Bulasici hastahklar konusunda ogrencilere ve ogretmenlere
egitici seminerler verdiniz mi? Sorusuna tum okul mudurleri evet yamti vermislerdir.

Tablo 26: Okul Miidiirlerinin Sizce ogrenciler okul demirbasma zarar verme
egilimi neden gosterir?
Onleyici tedbirleriniz var mi? Sorusuna Okul
Miidiirlerinin Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

evleri

Okulu ken di
gormediklerini

-

-

gibi

~

~-------

•T<-

Siddete egilimleri oldugunu
Dii~iincesizce
ettikleri
Toplam

-

hareket

·------·~
-~-~-----'-""*·

F

Yiizde

3

%
--"-42,9

.,...,,

_...
_______ ..._

,_,.,

___

______

-

z-;;;

28,6

2
-·-2

fi

28,6
-='

7

_,.-.,."·'----

-

-

100,0

82

Okul Mudurlerinin Sizce ogrenciler okul demirbasma zarar verme egilimi neden
gosterir? Onleyici tedbirleriniz var mi? Sorusuna okul mudurlerinin 3 '-U Okulu kendi
evleri gibi gormediklerini, 2'si Siddete egilimleri oldugunu, 2'si Dusuncesizce hareket
ettikleri seklinde yamt vermislerdir.

Tablo 27: Tiim bu kriz durumlanna ka111 Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgmm
okullara ne tiir yardnnlarr olabilir? Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri
Yamtlarla ile ilgili Bulgular

Maddi a~1dan
--·--Bilgi aeismdan
Toj!lam- -

--

"'

F
5
2

7

Yiizde {%}
~~--~-~N.".

--"""'"'""''"'~-~

~

-

57 1
42.9
100,0
"'~
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Okul Mudurlerinin Tum bu kriz durumlarma karsi Milli Egitim ve Kultur
Bakanhgmm okullara ne tur yardimlan olabilir? Sorusuna mudurlerden 5'i maddi
acidan, 2' si bilgi acismdan seklinde yamt vermislerdir.

Tablo 28: Sizce tiim kriz durumlanna ka111 okullarda olusturulaeak kriz
yonetim ekiplerinin rolii ne olmahdir? Sorusuna Okul Miidiirlerinin Verdikleri
Y amtlarla ile ilgili Bulgular

F

-- - - i~i -

-~- ~

-:;'>

Duruma miidahale edici 2
Toj!lam
. - - 7

Yiizde (%)
71,4
28,6

106J>n-· -

Okul Mudurlerinin Sizce tum kriz durumlanna karsi okullarda olusturulacak kriz
yonetim ekiplerinin rolii ne olmahdir? Sorusuna okul mudurlerinin 5'i Onleyici, 2'si
duruma mudahale edici seklinde gorus bildirmislerdir.

1
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Ara~tirma Uygulanan Okullanndaki Miidiir Muavinlerinin Kriz Yonetimi ile
ilgili Yaptiklan Cahsmalar

Bu bolumde arastirma uygulanan okul mudur muavinlerinin kriz yonetimi
konusunda yaprms olduklan cahsmalarla ilgili dusunceleri tablolar ve yorumlar
seklinde verilmistir.

Tablo 29: Okul yoneticisi elasr kriz durumlanna kars; size okulda bir kriz
yonetimi ekibi olusturma gorevi verse, ekibi nasil olusturursunuz? -Nelere
dikkat edersiniz? Sorusuna Okul Miidiir Muavinlerini Verdikleri Yamtlarla ile
ilgili Bulgular

Krizin nitehgfne gore
pers«>,nel sefer_im __
Krizin
gerektirdigi
gorev ve gdrevlileri
belirlerim
Sivil- - - --savunma
gorevlerindeki
ki§ilerdeJ! oll!~_!µrurum
To~lam

F
6

Yiizde (%

14

40,0

15

42,9

35

100,0

17,1

Okul Mudur Muavinlerinin Okul yoneticisi olasi kriz durumlarma karsi size okulda
bir kriz yonetimi ekibi olusturma gorevi verse, ekibi nasil olusturursunuzv-Nelere
dikkat edersiniz? Sorusuna Okul Mudur Muavinlerinin 6's1 Krizin niteligine gore
personel secerim, Okul Mudur Muavinlerini 14'ii Krizin gerektirdigi gorev ve
gorevlileri belirlerim, Okul Mudur Muavinlerini 15'i Sivil savunma gorevlerindeki
kisilerden olustururum seklinde gorus bildirmislerdir.

Tablo 30: Ogrenci servislerinden birinin kaza yapngun ogrendiniz. Okul
yoneticisi sehir drsmda oldugu iein gorevini vekaleten siz yiiriitiiyorsunuz. Bu
durumda nasil hareket edersiniz? Bu konuda okulda i~ boliimii yaptimz mi?
Sorusuna Okul Miidiir Muavinlerini Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular
F
10

hakkmda
bilgi
almaya ~ab~1r1m
"""''''''"'""'
Okul
miidilrii
ve
12
ailelerle Iletisim kuranm
Yarab ogrenciler varsa
13
h~~_f!ner.e giderim
35

Yiizde (%
28,6
--·---~

- 34,3
--·-

. -- "-~ .• ~-,--=,
-- _., , ·---=---------="--

37)
-

100,0
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Okul Mudur Muavinlerinin Ogrenci servislerinden birinin kaza yaptignu ogrendiniz.
Okul yoneticisi sehir dismda oldugu icin gorevini vekaleten siz yurutuyorsunuz. Bu
durumda nasil hareket edersiniz? Bu konuda okulda is bolumu yaptmiz mi? Sorusuna
Okul Mudur Muavinlerinin IO'u Kaza hakkmda bilgi almaya cahsmm, 12'si Okul
muduru ve ailelerle iletisim kuranm, 13 'ti Y arah ogrenciler varsa hastaneye giderim
seklinde yamt vermislerdir.

Tablo 31: Yangm anmda olaya hizh ve dogru bir sekilde miidahale etmek i~in
ogretmenlere ve ogrencilere egitim semineri verme konusundaki gorii~iiniiz
nedir?
Boyle bir eahsmams mevcut mu?
Daha once egitim verdiniz mi?
Ne kadar siireyle?
Sizce yeterli miydi? Sorusuna Okul Miidiir Muavinlerini Verdikleri Yamtlarla
ile ilgili Bulgular

Verilmesi gerektigini
L&<n!§!ill~rii!)l _
Gerekli
oldugunu
sanll!.1yorum
-Top_la111

F

Yiizde {%}

18

51,4

..,,,,,. ....

17
==~==,;c~t~~'c'!Sffei!@lf

-- ~-··
....

_____ ,,,__..,

~

.

-48,61
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Okul Mudur Muavinlerinin Yangm anmda olaya hizh ve dogru bir sekilde mudahale
etmek icin ogretmenlere ve ogrencilere egitim semineri verme konusundaki
gorusunuz nedir?
Boyle bir cahsmamz mevcut mu?
Daha once egitim verdiniz mi?
Ne kadar siireyle?
Sizce yeterli miydi? Sorusuna Okul Mild-Ur Muavinlerinin 18'i Verilmesi gerektigini
dusunurum, 17'si Gerekli oldugunu sanmiyorum seklinde gorus ortaya koymuslardir.

Tablo 32: Olasi bir depreme ka111 okul binasmm ayrmnh bir plam hazirlandr
m1?
-Hazirsa gereken yerlere asildi mi?
- Hazir degilse hazrrlamayi diifiiniir miisiiniiz? Sorusuna Okul Miidiir
Muavinlerini Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

F
Evet
Hayir
Top_lam

Yiizde (%)
~1~

77,1

Too:o

Okul Mudur Muavinlerinin Olasi bir depreme karsi okul binasmm aynntih bir plaru
hazirlandi rm?
(hazirsa) gereken yerlere asildi rm?
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- Hazir degilse hazirlamayi dusunur musunuz? Sorusuna Okul Mudur
Muavinlerinin 8'i evet, 27'si hayir yamti vermislerdir. Evet diyenler gereken yerlere
asildigiru belirtmislerdir.

Tablo 33: Dolabunzda acil bir durumda yetkililere yol gosterecek arae gereeler
mevcutmu?
-Sizce bu arae gereelerin varhgi ne derece onemli? Sorusuna Okul Miidiir
Muavinlerini Verdikleri Y amtlarla ile ilgili Bulgular
F
[Evet

Hayir

-

-

-- ----·-----·--·-·'i>'<,,1'

Top_Tu_111 _

0

Yiizde (%)
""

35
35

----

S>»..-«

----=,

- _Q

nlOO,O
100,0

Okul Mudur Muavinleririin Dolabmizda acil bir durumda yetkililere yol gosterecek
arac gerecler mevcut mu?
-Sizce bu arac gereclerin varhgi ne derece onemli? Sorusuna tum okul mudur
muavinleri hayir yamtmi vermislerdir.

Tablo 34: Depreme ka111okulunuzda kriz yonetim ekibi yoksa ogrencilerin ve
ogretmenlerin koordinasyonunu nasil saglarsmiz? Sorusuna Okul Miidiir
Muavinlerini Verdikleri Y amtlarla ile ilgili Bulgular
F

gretmenlerin
6grencilerin giivenligini
~ag!~_!!}ft}IDI isterim ~
Okulu bosaltmm
Topfam___
.. ---- -

Yiizde {%)
48,6

17

18
35

-

-"'·--·"·-

-·- --

5!,4
100,0

Okul Mudur Muavinlerinin Depreme karsi okulunuzda kriz yonetim ekibi yoksa
ogrencilerin ve ogretmenlerin koordinasyonunu nasil saglarsimz? Sorusuna okul
Mudur Muavinlerinin 17'si Ogretmenlerin ogrencilerin guvenligini saglamasim
isterim, 18'i ise Okulu bosaltmm yamtmi vermislerdir.

Tablo 35: Okulun kanalizasyon sistemi ve alt yapisi diizenli olarak kontrol
ediliyor mu? Su baskmma ka111ne tiir hazirhklar var? Sorusuna Okul Miidiir
Muavinlerini Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

Ediliyor
Edilmiyor
Toplam

-

F
31
4
35

Yiizde {%}
- 8~12
11,4
100:0

Okul Mudur Muavinlerinin Okulun kanalizasyon sistemi ve alt yapisi duzenli olarak
kontrol ediliyor mu? Su baskmma karsi ne tur hazirhklar var? Sorusuna Okul Mudur
Muavinlerinin 31 'i ediliyor. 4 'ii edilmiyor seklinde gorti~ belirtmislerdir.
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Tablo 36: Okulda Jiipheli bir paket ya da Jiipheli kitiler goriirseniz nasil
hareket edersiniz?
- Eylem plammz var nu? Sorusuna Okul Miidiir Muavinlerini Verdikleri
Y amtlarla ile ilgili Bulgular

Yiizde {%

F

Bi_lgi almay_! eahsrrnn ____ 21
13
Polisi ararun
-,=~~
'"3'5"
fop'l~lll
- --------------------------

---'""™™·

. ,~~

65 7
--------"-···
- -- 34,3

l

100,0
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Okul Mudur Muavinlerinin Okulda supheli bir paket ya da supheli kisiler gorurseniz
nasil hareket edersiniz?
- Eylem plammz var mi? Sorusuna Mudur Muavinlerinin 22'si Bilgi almaya
Cahsmm, 13 'ti ise Polisi aranm seklinde goril~ bildirmislerdir. Eylem plammz varmi
sorusuna tum muavinler olmadigi yonunde goril~ bildirmislerdir.

Tablo 37: Bu durum aklmnza okul giivenliginin yeterince saglanamad1gi fikrini
getirir mi? Sorusuna Okul Miidiir Muavinlerini Verdikleri Yamtlarla ile ilgili
Bulgular

F
Ev~
-Hay1r - ·Toplam

"""""""'"""""""'

Yiizde {%}

23
12

---

-----

. _.-.. ______

65,7
34,3
· 100,0

Mudur Muavinlerinin Bu durum akhrmza okul guvenliginin yeterince saglanamadigi
fikrini getirir mi? Sorusuna mudur muavinlerinin 23 'ti evet, 12' si hayir seklinde
yamt vermislerdir.

Tablo 38: Aym anda bireok ogrencinin okula gelmedigi bir durumda bunun
nedenini neye baglarsnnz?
Bulasicr hastahldardan ~iiphelenir misiniz? Sorusuna Okul Miidiir
Muavinlerini Verdikleri Y amtlarla ile ilgili Bulgular
F

Birgiin
once
tatil
o!m!~!la
.., ,,,,._ "'~-Smav oncesi olmasma
Toplam

----

Yiizde {%)

11

31,4

24

68,6
100,6

35

Okul Mudur Muavinlerinin Aym anda bircok ogrencinin okula gelmedigi bir
durumda bunun nedenini neye baglarsiruz?

~
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Bulasici hastahklardan suphelenir misiniz? Sorusuna mudur muavinlerinin 11 Ii Bir
gun once tatil olmasma, 24'ii ise Smav oncesi olmasma bagh oldugu seklinde yamt
vermislerdir.

Tablo 39: Okulda bulasicr hastahk soz konusuysa ise okuldaki diger
ogretmenleri, ogrencileri ve ~ gorenleri korumak ieln ne tiir onlemler ahrsimz?
Sorusuna Okul Miidiir Muavinlerini Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

ile
orgiitleri
Saghk
I~J>jrligiyaJ>.anm
Bakanhkla
i~birligi
yapanm
--To£lam
--

~11..

Yiizde (%}
57,1

F
20
.,=.--,

-

15
-

-~---

42,9

--

-i'!li-

35

100,0

Okulda bulasici hastahk soz konusuysa ise okuldaki diger ogretmenleri, ogrencileri
ve is gorenleri korumak icin ne tur onlemler ahrsmiz? Sorusuna mudur
muavinlerinden 20'si Saghk orgutleri ile isbirligi yapanm, 15'i Bakanhkla isbirligi
yapanm seklinde yapanm seklinde goril~ bildirmislerdir.

Tablo 40: Okul temizligini nasil degerlendiriyorsunuz?
Muavinlerini Verdikleri Yamtlarla ile ilgili Bulgular

Yiizde 8%)

F

i i...•.,
,,Y_
Orta

21
.,.
14

35

Sorusuna Okul Miidiir

"",.:,:."."""'""'

--~ __

-

_§{2,0,
40,0
, _ -~-.---·~'' 100,0

Okul Mudur Muavinlerinin Okul temizligini nasil degerlendiriyorsunuz?
mudur muavinlerini 21 'i iyi, 14'ii orta seklinde yamt vermislerdir.

Sorusuna

Tablo 41: Sizce temizlikten sorumlu i~ gdrenler temizlik konusunda ne ol~iide
bilineliler? Sorusuna Okul Miidiir Muavinlerini Verdikleri Yamtlarla ile ilgili
Bulgular

F

!YL.
Orta
Zay1f
To}!lam

,.,~,,

w

_

·· ~ _ _ _

Yiizde (%)

JJ~~-17
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35

__ __ _
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~------~· 1_4,3
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Tablo 42: Ogrencilerden birini okul demirbasma zarar verirken yakalarsamz
tutumunuz ne olur? Sorusuna Okul Miidiir Muavinlerini Verdikleri Yamtlarla
ile ilgili Bulgular
Yiizde (%)

F

i _(Jy~r.!l'.'!!!1

--Disipline sevk ederim
~e~rile~~a~!! gdetiri~
Top_lam

12
19
4
35

~--

}4,,1
54,3

P:1

100,0

Ogrencilerden birini okul demirbasina zarar verirken yakalarsamz tutumunuz ne
olur? Sorusuna mudur muavinlerinin 12'si uyannm, 19'u disipline sevk ederim, 4'ti
verilen zaran odetirim seklinde yamt vermislerdir.

Tablo 43: Sizce iigrenciler okul demirbasma zarar verme egilimi neden
gosterir? Onleyici tedbirleriniz var mi? Sorusuna Okul Miidiir Muavinlerini
Verdikleri Y amtlarla ile ilgili Bulgular

F

Yiizde 8%

B_ilin.~~izdirler _ _ - .
_...l§__
19
Kendilerini kamtlamaya

54,3

~al~~Il'!!1°~.. ,.ToJ!lam

10076

,

---

-

=

Okul Mudur Muavinlerinin Sizce ogrenciler okul demirbasina zarar verme egilimi
neden gosterir? Onleyici tedbirleriniz var mi? Sorusuna mudur muavinlerinin l6's1
bilincsizdirler, 19'u Kendilerini kamtlamaya cahsirlar seklinde gonls bildirmislerdir.
Onleyici tedbirleriniz var rm sorusuna simf hocalannm bu konuda ogrencilerle
konusmaktadirlar seklinde yamt vermislerdir.

Tablo 44: Tiim bu kriz durumlarma karsi Milli Egitim ve Kiiltiir Dairesinin
okullara ne tiir yardunlarr olabilir? Sorusuna Okul Miidiir Muavinlerini
Verdikleri Y amtlarla ile ilgili Bulgular
F
~llgi ~~1smdan
Ma_ddi -~~1dan
Top_lam

Yiizde 8%}

4j,7
35

54,3
100,6

Okul Mudur Muavinlerinin Turn bu kriz durumlarma karsi Milli Egitim ve Kultur
Dairesinin okullara ne ttir yardimlan olabilir? Sorusuna mudur muavinlerinin lti'si
bilgi acismdan, 19'u maddi acidan seklinde gorus bildirmislerdir.
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V.BOLUM
SONU<; VE ONERiLER

SONU<;
Yapilan calisma sonucunda, Ortaogretim ve Mesleki Teknik Okullarmdaki
Mudurlerin ve Mudur Y ardimcilannm Okullannda Krizleri Onleme ve Krizlere
Hazirhk Alanmda Y apilan Cahsmalara Iliskin Goruslerini Kapsayan Sonuclar

Arastirma sonucunda:

1. Ortaogretim ve Mesleki Teknik okullarmda kriz konusunda bir plan
bulunmamaktadir.
2. Krizle ilgili Sivil Savunma Baskanhguun talimati ile okullarda hazirlanan ve
okuldaki ogretmen sayisi ile orantih olarak olusturulan ekipleri
bulunmaktadir.
3. Ogrenci servislerinde kaza olmasmi onlemek icin aldiklan onlemler
konusunda ogrencilere servislerde nasil davranacaklanm,

servis sirketleri ve

soforleri uyardiklanm, aileleri uyardiklanm belirtmislerdir. Bu konuda
surekli bir kontrol sisteminin bulunmadigi anlasilmaktadir.
4. Yangmla ilgili olarak sivil savunma ekibi ve yangm sonduruculeri

bulunmaktadir. Bu konuda yapilan toplantilar sivil savunma baskanhginca
duzenlenen toplantilardan olusmaktadir. Y angm anmda ogrenoilerin ne
yapacagi konusunda her hangi bir bilgilendirme yapilmarrustir.
5.

Tum okullar da deprem konusunda okul yoneticileri gerekli onlemlerin
almdigi yonunde gorus belirtmisler ancak herhangi bir hazirhk cahsmasi
mevcut olmadigim binalann kontrol edildigini ortaya koymuslardir.

6. Okul mudurleri su baskinlan ile ilgili olarak okullann alt yapisim yeterli
gormektedirler. Onlem olarak ise sadece bu alt yapmm surekli kontrollerini
yapmaktadirlar.
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7. Okullarm tumu olasi bir su baskim durumunda olusacak hasan kendi
butcesinden karsilama imkaruna sahip degildir. Bu konuda okul yoneticileri
bakanhk ve okul aile birligi ile isbirligine basvuracaklanm

soylemislerdir.

8. Okullarda bomba ihban karsismda onlem olarak okulu bosaltip ve polise
haber verilecegi yonunde goril~ bildirmislerdir. Yoneticiler okullarmm
guvenligi konusunda sorumluluklanru yeterli gormektedirler. Bu konuda
ogrenci ve velilerde olusacak guvensizlik duygusunu onlemek icin okul
yoneticileri guvenlik onlemlerini arnracaklanm ortaya koymuslardir.
9. Ogrencilerin okuldan sonra eve gitmemesi veya intihar girisimi gibi
psikolojik sorunlarla ilgili olarak rehberlik servisi, aile ve bakanhkla isbirligi
icerisinde hareket ettiklerini belirtmislerdir.
10. Turn okullarda ogrencilerin psikolojik gelismeleri icin rehberlik cahsmasi
yapilmaktadir.
11. Salgm hastahklara karsi okul yoneticileri hijyen kurallarma dikkat ettiklerini
ve ozellikle tuvaletleri temiz tuttuklanm bildirmistir.

Turn okullarda hijyen

kurallarma dikkat edilse bile okul temizliginin istenilen duzeyde olmadigmi
bunun temel sebebin ise is goren azligi oldugunu belirtrnistir. Bu konularda
zaman zaman saghk bakanhgmca egitici seminerler duzenlendigi
belirtilmistir.

12. Okul yoneticileri Kriz konularmda Milli Egitim ve Kultur Bakanhgmin
okullara ne tur yardimlan olabilir sorusuna maddi acidan ve bilgi acismdan
seklinde goril~ bildirmislerdir.
13. Okul yoneticileri Kriz konularmda kriz ekiplerinin gorevinin onleyici ve
duruma mudahale edici olmasi gerektigi gortistinil ortaya koymuslardir.
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ONERiLER

1. Arastirrna

kapsammdaki

bulunmamaktadir.

okullarda

genel olarak bir kriz plam ve ekibi

Okullarda yalmzca Sivil Savunma Baskanhgina

gonderilen sivil savunma ekipleri plam bulunmaktadir.
kez sivil savunma baskanhginda

her yil

Bu ekipler yilda bir

yapilan seminere katilmaktadirlar.

icerisinde bu konuda bir calisma yapilmamaktadir.

Okul

Okullann olabilecek kriz

durumlarma karsi etkin bir plana, ekiplere ve hazirhk uygulamalarma onem
vermeleri gerekmektedir.
2. Kriz konularmda ogrencilere

yonelik planh bir calisma bulunmamaktadir.

Krize neden olabilecek durumlar karsismda ogrencileri bilgilendirmek,
bir durumda nasil davranmalan

oyle

gerektigi konusunda aydmlatmak icin zaman

zaman seminerler duzenlenmelidir.
3. Yangma karsi sadece yangm sondurme cihazlan bulunmaktadir. Bu cihazlar
olasi bir yangmda yetersiz kalmaktadir. Binada yangm cikrna olasihgi olan
alanlar

ve

cikabilecek

yangmm

niteligi

belirlenerek

onlem

almmasi

gerekmektedir.
4. Deprem konusunda okullarda hicbir calisma yapilmadigi gorulmektedir. Bu
konuda ogretmen ve ogrencilere olasi deprem karsismda nasil davranmalan
gerektigine yonelik seminere tatbikatlara gereksinim bulunmaktadir.
5. Su baskim konusunda
yetinmektedirler.
gorecek

okul yoneticileri

sadece tesisati

kontrol etmekle

Boyle bir durumda su basma olasihgi olan odalarda zarar

malzemenin

(or.

Evraklar,

dosyalar

vb.)

bulunmamasi,

bu

malzemelerin daha guvenli ortamlarda tutulmalan gerektigi gortllmektedir.
6. Okullarda
yeterli

bulasici hastahklara

karsi sadece tuvaletlerin

olamamaktadir, Ogrencilere

seminerler

temiz tutulmasi

duzenlenmeli,

kendilerini

koruyucu onlemler hakkmda bilgi verilmeli ve ozellikle icme suyu, kantin
gibi salgm hastahklarm ortaya cikabilecegi ortamlar surekli denetlenmelidir.
Milli egitim ve Kultur Bakanhgi da temizlik personeli eksikligini zamanmda
gidermelidir.
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6. Okul crkrnasi muhtemel bir yangma karsi sizce yeterli onlernleri aldrruz rm?
- Okuldaki tertibat yeterli mi?
- Tertibatm denetimi ve bakirrundan kim soromlu?
- Yangm arunda ilk olarak kurtanlacak evraklar kim tarafmdan belirleniyor?
- Yangmda bunlann guvenligi bir yere tasmrnasmdan kim sorumlu?
- lsbolurnu var rru? Koordinasyonu kim saqhyor?

7. Laboratuarlardan birinde yangm crksa yapacaqrruz ilk ~ey nedir?
- Boyle bir duruma karsi okulumuzda i~ bolurnu yaprldi rm?

8. Sizce okulunuz olasi bir depreme ne kadar hazir?
- Gereken onlernler ahndi mt?
- Ne yaprldi?

9. Sizce okulda yasanan deprem sonrasi ogretmenler, ogrenciler ve diger isqorenler
bu durumdan nasrl etkilenir?
- Olumsuz sekilde etkilenenlerin onune qecrnek icin nasil hareket edersiniz?

10. Olasi bir su basktruna karsi okulunuzun alt yaprsrru nasil degerlendiriyorsunuz?
- Onlem aldrruz rm?
- Ne yaptrruz?

11. Baskin sonucu maddi hasan ne sekilde karsrlarsiruz?

12. Okulda bomba ihban yapilsa ilk olarak ne yaparsrruz ?
- Hazirhk plaruruz var mt?

13. Emniyet qucleri okulda bomba bulsa boyle bir durumda okul quvenliqinden
yeterince sorumlu olabildiqinizi dusunur rnusunuz?

14. Boyle bir olay sonrasi ogrencilerin ve velilerin okula kars: hissedebilecekleri
quvensizlik duygusunun onune qecrnek icin giri~imde bulunur musunuz? Ne
yaparsiruz?

15.0grenci velilerinden biri arayrp cocuqunun okuldan eve donrnediqini soylese bu
durum karsrsinda nasil hareket edersiniz?

16. intihar qirisirnine karsi ogrencilerin psikolojik qelisirn konusunda neler
yapmaktasm 12?

17. Okulumuzdaki ogretmenler ogrencilerin psikolojik qelisimi konusunda ne
derece duyarlt davraruslar sergiliyorlar?
- Sizin yaklasrrruruz?

18. Ogrencilerden birinin okul srrurlan icinde intihar qirisiminde bulunduqunu
ogrendiniz? Yapanacaqiruz ilk ~ey nedir?
-Hazrrhk planlanruz var rm?

19. Ogrenciyi intihardan vazqecirrnek icin yaklasrrruruz ne olur?

20. Diger ogrencilerin bu eylemden etkilenmemesi icin nasil hareket edersiniz?

21. Okulda bulasrci hastallklara karsi onlern aldrruz rm?

22. Okulun ternizliqini denetler misiniz?
Nasil?
Ne sikhkla?

23. Bulastci hastaliklar konusunda ogrencilere ve ogretmenlere eqitici semierler
verdiniz mi?

24. Sizce ogrenciler okul dernirbasma zarar verme egilimi neden qosterir?
onleyici tetbirleriniz var rm?

25. Tum bu kriz durumlarma kars: Milli Egitim ve Kultur Dairesinin okullara ne tor
yardrrnlan olabilir?

26. Sizce tum kriz durumlanna karsi okullarda olusturutacak kriz yonetirn
ekiplerinin rolu ne olrnahdrr?

M0D0R YARDIMCILARINA
OKUL
TARiH VE SAAT
GOR0$MECi
CiNSiYET:
EGiTiM D0ZEYi:
KIDEM DERECESi:

UYGULANACAKTIR

.
.
.
.
.
.

1. Okul yoneticisi olasi kriz durumlanna karsi size okulda bir kriz yonetimi ekibi
olusturrna qorevi verse, ekibi nasrl olusturursunuz?
-Nelere dikkat edersiniz?

2. Ogrenci servislerinden birinin kaza yaptrqrru ogrendiniz. Okul yoneticisi sehir
drsmda olduqu icin qorevini vekaleten siz yOrOtoyorsunuz. Bu durumda nasil
hareket edersiniz?
- Bu konuda okulda i~ bolurnu yaptiruz rm?

3. Yangm arnnda olaya mzh ve doqru bir sekilde mOdehale etmek icin
ogretmenlere ve ogrencilere egitim semineri verme konusundaki qorusunuz
nedir?
- Boyle bir calrsrnaruz mevcut mu?
- Daha once eqitirn verdiniz mi?
- Ne kadar sOreyle?
- Sizce yeterli miydi?

4. Olasi bir depreme kars: okul binasrrun ayrmtih bir plarn naztrlandi rm?
(hazirsa) gereken yerlere asil dt rm?
- Hazir deqilse haztrlamayt dusunur mOsOnOz?

5. Dolabrruzda acil bir durumda yetkilere yol qosterecek arac qerecler mevcut
mu?
-Sizce bu arac qereclerin varllg1 ne derece onemli?

6. Depreme kars: okulunuzda kriz yonetirn ekibi yoksa ogrencilerin
ogretmenlerin koordinasyonunu nasil saqlarsrruz?

ve

7. Okulun kanalizasyon sistemi ve alt yaprsi duzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Su baskmma karsi ne tor hazrrhklar var?

8. Okulda supheli bir paket ya da supheli kisiler qorurseniz nasil hareket
edersiniz?
- Eylem plaruruz var rm?

9. Bu durum akhrruza okul guvenlginin yeterince saqlanarnadrqt

fikrini getirir mi?

10.Ayrn anda bircok ogrencinin okula qelrnediqi bir durumda bunun nedenini neye
baqlarstruz?
Bulastci hastallklardan suphelenirmisiniz?

11. Okulda bulastci hastahk soz konusuysa ise okuldaki diger ogretmenleri,
ogrencileri ve isqorenleri korumak icin ne tor onlernler alrrstruz ?

12.0kul ternizliqini nasil deqerlendiriyorsunuz?

13. Sizce temizliktren sorumlu isqorenler temizlik konusunda ne olcude bilincliler?

14. Ogrencilerden birini okul dernirbasma zarar verirken yakalarsarnz tutumunuz
ne olur?

15. Sizce ogrenciler okul dernirbasma zarar verme egilimi neden qosterir?
-Onleyici tetbirleriniz var rru?

16. Tum bu kriz durumlanna karsi Milli Egitim ve Kultur Dairesinin okullara ne tor
yardrrnlan olabilir?

