
                ACİL DURUM SIRASINDA YAPILACAKLAR 

 Kriz ekibini toplayın ve durum hakkında 

konuşun. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü krizle 

ilgili bilgilendirin. 

 Söylentilerin önlenmesi için ilgili tüm kişilere 

aynı anda açık ve doğru bilgiler verin 

 Kriz ekibi olarak önceden hazırlanmış olan 

planı gözden geçirin. Yaşanan krize uygun 

düzenlemeleri yapın ve uygulayın. 

 Kriz durumunda can kaybını önleyici kurtarma 

çalışmalarına öncelik verin. Gerek olursa diğer 

kurumları ( polis, hastane,  itfaiye, kurtarma 

ekipleri gibi) arayarak yardım isteyin. 

 Olay okulda olmuş ise, olay mahallinin güvenlik 

altına alınmasını sağlayın 

 Okulun günlük ders saatleri akışında yapılacak 

değişikliği belirleyin, eğer olay yeni olmuşsa ve 

öğrencilerin evlerine gönderilmeleri 

gerekiyorsa, okulu boşaltma işleminin düzgün 

bir şekilde sürdürülmesini sağlayın, 

 Öğretmenler ile bir toplantı düzenleyin. 

Öğrencilerle yapılacak sınıf etkinliklerini 

planlayın 

  Olaydan doğrudan etkilenen ( yaralı veya can 

kaybı olan) öğrencilerin aileleri ile nasıl 

bağlantı kuracağınızı belirleyin.   

 Velilerin olaydan nasıl bilgilendirileceğini ve 

kimin bu bilgilendirmeyi yapacağını belirleyin.  

 Okulun tüm telefonlarına kimin bakacağını ve 

ne gibi bilgiler aktaracağını saptayın. 

  Gerekirse medyanın bu konuda nasıl 

bilgilendirileceğini ve medya ile ilişkilerden 

kimin sorumlu olacağını belirleyin.  

 Öğretmenleri ve öğrencileri gün boyu izleyin.  

Acil desteğe ihtiyaç duyanları ilgili kişi veya 

kurumlara yönlendirin. 

 Ölüm söz konusu ise, cenaze işlemlerinde 

okulun neler yapacağının planlayın. 

 Krizin şiddetine göre okulun o gün veya o 

haftaki sınavların iptal edilip edilmeyeceğini 

değerlendirin. 

 Ölen öğrencinin isminin sınıf listesinden, 

çıkarılmasını, evine duyuru, devamsızlık gibi 

postaların yollanmamasını sağlayın. 

 Yaptığınız kriz müdahale çalışmasının raporunu 

hazırlayın.  

OKUL İDARESİNİN KRİZ YÖNETİMİNDE 

DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR 

 Okul normalliğin simgesidir. Kriz 

durumlarında en önemli nokta okulun 

mümkün olduğunca çabuk açılması ve  

rutine en kısa sürede döndürülmesidir. 

 Krizin okulla bağdaşmaması için 

çocuğun\gencin felaket günü ve ertesi günü 

olması gereken yer okul ve arkadaşlarının 

yanıdır. 

 “Bir ölüm veya kişisel felaketlerde (intihar, 

kaza vb.)  durumun açıklama şekli özel 

olmalıdır.” 

 Medyaya yansıyabilecek olaylarda bilgi 

paylaşımı yapılmaması yalan yanlış haberlerin 

ortada dolaşmasına ve daha büyük krizlere 

neden olabilecektir. 

 “İntihar durumlarında ölen kişinin 

yüceltilmemesi için anma töreni vb... 

çalışmalar önerilmez. Cenazeye sadece ölenin 

yakın arkadaşlarının gitmesine izin verilir.” 
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OKULDA KRİZİN TANIMI 

Kriz; bir bireyin, grubun, örgütün ya da 

topluluğun normal işlevlerini yerine getirmesini 

engelleyen ve acil ilgi ve çözüm gerektiren, tolere 

edilemeyen, sıra dışı, beklenmeyen bir durum ya da ani 

değişiklik biçiminde tanımlanabilir. 

OKULLARDA YAŞANABİLECEK KRİZ DURUMLARI 

NELERDİR? 

*Okulda meydana gelebilecek ölüm olayları, 

* Okulda yaşanan intihar vakaları 

*Kazalar 

* Doğal afetler(deprem,sel,kar yağışı..) 

*Madde bağımlılıkları 

* Okulda yüksek düzeyde gerilim yaratan şiddet olayları 

*İstismar olayları 

* Rehin alma ve bombalı saldırılar 

*Siber zorbalık 

* Veli ya da öğrencilerden öğretmenlere yönelik fiili 
saldırılar 

* Okulda yangın çıkması, bomba patlaması, gaz kaçağı, 
zehirlenmeler 

* Zorunlu göç olayları 

*Çocuk kaçırma 

*Terör olayları  

 

 

 

 

 

 

 

OKUL KRİZ EKİBİNDE BULUNMASI GEREKEN 
KİŞİLER 

 İdareci (Müdür veya Md Yrd), 
 Psikolojik Danışman (rehber 

öğretmen), 
 Sınıf öğretmeni, branş öğretmenleri, 

beden eğitimi ve sanat eğitimi  (resim, 
müzik vb...) öğretmeni, 

 Okul sağlık görevlisi (doktor veya 
hemşire), 

 Okul aile birliğinden bir temsilci, 
 Okul personelinden bir kişi ( güvenlik 

görevlisi vb...) 
 Sivil savunma kurulundan bir kişi 

KRİZE GİRME, 
KRİZİ YÖNET! 

 
 
 
 
 
 

 

OKULLARDA  
KRİZ YÖNETİM SÜRECİNİN 

PLANLANMASI 
1. Kriz ekibi üyelerini, uzmanlık alanlarını 

belirleyerek seçin.(biyoloji,kimya öğetmenleri, 
psikolojik danışman,okul hemşiresi,sınıf 
öğretmenleri,okul güvenlik görevlisi gibi..) 

2. Kriz ekibinin başkanını belirleyin.(okul müdürü 
veya görevlendirdiği müdür yardımcısı) 

3.  Medya ile ilgilenecek bir kişi belirleyin. 
4. Çevrenizdeki polis, itfaiye, sağlık ekibi, bölge 

kriz ekibi, kurtarma ekipleri gibi toplum 
kaynaklarını, bu kriz durumu ile nasıl 
bağlantıya geçirebileceğinizi önceden 
belirleyin. 

5. Kriz ekibi ile toplantılar düzenleyin ve kriz 
ekibi arasında telefon zinciri oluşturun. 

6. Okul Aile Birliği üyelerinin, kriz durumlarında 
kriz ekibine nasıl yardımcı olabileceklerini 
(örneğin okul sonrası veya gece çalışmak 
gerekirse yemek temini veya ekibin kendi 
çocukları ile ilgilenme gibi) belirleyin. 

7. Okuldaki bütün öğretmenler ve sekreter, 
servis şoförleri, kantin görevlileri, hizmetliler 
kriz planından haberdar olmalıdır. Kriz 
ekibinde yer alanların görev tanımlarının açık 
biçimde yapılmış olması gereklidir. 

8. Kriz durumları hakkında önceden 
bilgilendirmek kriz sırasındaki stres ve baskıyı 
en aza indireceği için ve okulun herhangi bir 
kriz durumu ile başa çıkabileceğinin bilinmesi 
güven sağlayacağından tüm öğrencilerin krize 
müdahale planı hakkında bilgilendirilmesi, kriz 
müdahale planının öğrenci ve velilerin 
görebileceği bir yere uygun boyutlarda 
hazırlanarak asılması önemlidir. 

 

DİKKAT! Okul yöneticileri sene başında krize müdahale 
ekibinin kurulmasından ve okul kriz müdahale ve acil 

eylem planının hazırlanmasından sorumludur. 

DİKKAT! Planlı bir okulda kriz yönetimi yüksek düzeyde 

gerginlik altında bulunulan zamanlarda okulun işleyişinin 
tıkanmasını ve kararsızlığı önemli derecede azaltır ve 
kontrol edilebilir dehşet verici olayların okul çapında 
karmaşaya yol açmasını önleyebilir. 

 


