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ÖZET
Değişim son zamanlarda üzerinde en çok durulan konuların başında gelmektedir. Bu nedenle
değişen dünyada insanların yeni durumlara uyum sağlayabilmeleri birey, örgüt ve toplumlar
için son derece önemlidir. Eğer bireyler, örgütler ve toplumlar değişen dünyanın getirdiklerini
yeterince anlayamaz ve belirsizlik içine düşerlerse beraberinde birçok sıkıntıyı da getirir.
Günlük yaşantımızda karşımıza aniden çıkan olaylardan baş edemediklerimiz, kriz olarak ifade
adlandırılmaktadır. Her biri önemli bir kurum olan okulların yer aldığı eğitim örgütlerinde de
beklenmedik olaylar yaşanmaktadır. Sel, deprem, yangın vb. doğal felaketlerin olabileceği gibi
ölümler, yaralanmalar, cinsel taciz vb. olaylar da okullarda ortaya çıkabilmekte ve hem okul içi
çevreyi hem de dış çevreyi olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu eğitim kurumlarında çalışan
yöneticilerin bu olumsuzluklarla başa çıkabilecekleri “krize müdahale eylem planları” nın
olmayışı krizlere yol açmaktadır. Yöneticilerin ortaya çıkan bu kriz durumlarını aşarak
okullarını normal işleyişine en kısa zamanda döndürmeleri gerekmektedir.
Bu araştırma, öğretmen ve yönetici görüşlerine göre yöneticilerin kriz yönetme
becerilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, tarama
modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitimöğretim yılında Mersin ili merkez ilçelerinde (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) bulunan
resmi ortaokullarda görevli yönetici ve öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini
oluşturan 735 öğretmenin 342’si erkek, 393’ü kadın; 149 yöneticinin 127’si erkek, 22’si ise
kadındır. Katılımcılara, Aksu ve Deveci (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu
Müdürlerinin Kriz Yönetim Becerileri” ölçeği uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS
programının 20.0 versiyonu kullanılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre okul yöneticilerinin kriz yönetim becerileri, kriz öncesi
ve kriz sonrası dönemde öğretmenlerin görüşlerine göre “çoğunlukla” düzeyinde algılanmakta;
kriz döneminde ise “bazen” düzeyinde algılanmaktadır. Öğretmenlerin cinsiyet, eğitim durumu,
kıdem ve yaş gibi tüm alt boyutlarda yöneticilerin kriz yönetim becerilerine ilişkin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılığa yol açmazken; öğretmenlerin kriz eğitimi alıp-almama
değişkenine göre yöneticilerinin kriz durumlarını yönetme becerilerini, kriz öncesi boyutta ve
kriz dönemi boyutunda anlamlı bir farklılığa yol açacak düzeyde başarılı olarak
değerlendirirken kriz sonrası dönemde bir farklılık yaratmamaktadır.
Yöneticilerin kendi görüşlerine göre kriz yönetim becerileri kriz öncesi ve kriz sonrası
dönemde “çoğunlukla” düzeyinde, kriz döneminde ise “bazen” düzeyinde kendilerini yeterli
görmektedirler. Yöneticilerin cinsiyetine göre kriz yönetim becerilerine ilişkin görüşleri
arasında erkek yöneticiler kriz öncesi dönemde kendilerini daha başarılı görmektedirler.
Yöneticilerin eğitim durumu değişkenine göre görüşleri arasında, kriz öncesi boyutta lisans
eğitimi mezunları ile yüksek lisans mezunları arasında yüksek lisans mezunları lehine anlamlı
fark bulunmaktayken, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde bir farklılık bulunmamaktadır.
Yöneticilerin kıdem ve yaş değişkenine göre yöneticilerin kıdemi ve yaşı arttıkça kriz yönetim
becerileri de artmaktadır. Okul yöneticilerin kriz eğitimi alıp almama değişkenine göre tüm alt
boyutlarda, kriz eğitimi alan yöneticilerin almayanlara göre anlamlı bir farklılık yaratacak
düzeyde yüksek çıkmıştır
Anahtar Kelimeler: Kriz, kriz yönetimi, kriz yönetim becerisi, öğretmen, yönetici, ortaokul.
Danışman: Doç. Dr. Yusuf İNANDI, Mersin Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Mersin.
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ABSTRACT
Change has been the most discussed topics in recent times. For this reason, it is crucial for
individuals, organizations and societies to adapt to new situations in the changing world. If
individuals, organizations and societies cannot grasp what the changing world has brought
about and they fall into uncertainty, this may lead to many troubles for them. Conditions that we
cannot cope due to their sudden appearance are defined as crisis situations. There may be
unexpected events in educational organizations, each of which is an important institution.
Natural catastrophes such as flood, earthquake, fire, as well as deaths, injuries, sexual
harassment can also occur in schools and this negatively affects both the school and the external
environment. Thus, the lack of "crime intervention action plans", by which managers in these
schools can deal with the problems may lead to crisis. Administrators must overcome these
crisis situations and return their schools to normal operation as soon as possible.
This study was conducted to determine the crisis management abilities of managers by
taking into account of the views of teachers and the managers themselves. This research is a
descriptive study using the screening model. The sample of the study is comprised of the
teachers and managers in public schools in central districts of Mersin in 2017-2018 education
year. 735 teachers, 342 of whom were males and 393 of whom were females, as well as 149
school managers, 127 of whom were males and 22 of whom were females participated in this
study. "Crisis Management Skills of Elementary School Principals" scale developed by Aksu and
Deveci (2009) was applied to the participants. In the analysis of the collected data, 20.0 version
of SPSS program was used.
According to the results of the survey, school managers ' crisis management skills are
perceived as "mostly" at pre-crisis and post-crisis levels and in the crisis period, it is perceived
as "sometimes" in terms of teachers’ view. There is no significant difference between the
opinions of managers on crisis management skills in all sub-dimensions such as gender,
education status, seniority and age, but regarding to the variation whether teachers had crisis
training, crisis management abilities of managers are seen as successful in pre-crisis and duringcrisis levels and there is no difference in post-crisis period.
According to the managers' opinion, they regard their crisis management abilities
adequate in ‘mostly’ scale both at pre-crisis and post-crisis periods, but in ‘sometimes’ scale at
during-crisis period. Among the views of managers regarding their crisis management skills
according to gender, male managers see themselves more successful in the pre-crisis period.
There is a significant difference in favor of post-graduates between post-graduates and degree
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graduates, among managers' opinions on the educational status variable, but there is no
difference between the crisis and the post-crisis period. Regarding to the seniority and age of
the managers, as the seniority and age of the managers increase, the crisis management skills
increase, as well. According to the fact that the school administrators take crisis education,
those who took crisis education had higher levels of crisis management skills in all sub
dimensions when compared to those who did not do so.
Keywords: Crisis, crisis management, crisis management skill, teacher, manager, middle school
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yusuf İNANDI, Mersin Üniversitesi, Department of Education
Management, Mersin
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1. GİRİŞ
Değişim son zamanlarda üzerinde en çok durulan konuların başında gelmektedir. Bu nedenle
değişen dünyada insanların yeni durumlara uyum sağlayabilmeleri birey, örgüt ve toplumlar
için son derece önemlidir. Eğer bireyler, örgütler ve toplumlar değişen dünyanın getirdiklerini
yeterince anlayamaz ve belirsizlik içine düşerlerse beraberinde birçok sıkıntı da ortaya çıkabilir.
Bu

nedenle

de

geleceğin

belirsiz

olması

insanlar

üzerinde

korku

ve

tedirginlik

yaratabilmektedir. İnsanlar, geleceğin belirsizliğini yok etmek ve geleceğe yön verebilmek
amacıyla birtakım çabalar içerisine girmektedirler. Bireyler kadar örgütler de geleceğin belirsiz
sonuçlarını minimize etmeye çalışmaktadırlar. Geleceğin belirsizliğini yok etmek amacıyla
teknolojik gelişmelerden yararlanmakta, geleceğe ilişkin planlar yapmaktadırlar. Planlama
boyutunda yaşayabilecekleri olumsuzlukları ortadan kaldırabilecek eylem planları oluşturmaya
çabalamaktadırlar. Her ne kadar birey ya da örgütler planlama ile tüm olumsuzlukları ortadan
kaldıramasalar bile, ortaya çıkan yıkıcı olayların etkisini en aza indirme çabasını
gütmektedirler.
Belirli bir düzen içerisinde giden hayatımızda karşımıza çıkan ani olayların bazıları ile
başa çıkabilmekte, bazılarıyla da başa çıkamayıp çaresiz kaldığımız zamanlar olmaktadır.
Olaylar, başa çıkabilme kapasitemizin üzerinde olduğu durumlarda üzerimizdeki etkisi daha
yıkıcı olmaktadır. Günlük yaşamımızda aniden karşımıza çıkan olaylarla baş edemediğimiz
durumlar ise kriz durumu olarak ifade edilmektedir. Birey ve örgüt açısından ortaya çıkan
durumlarla baş edilemediği durumlarda örgüt ya da birey yaşamına devam edememekte ve
olayların yıkıcı sonuçlarıyla karşılaşmaktadırlar. Örgüt, yaşadığı bu kriz durumunu atlatamadığı
ya da ayak uyduramadığı durumlarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Barton
(2000), ortaya çıkan bu kriz durumlarında insanların önceden hazırlıklı olduğunda krizin yıkıcı
etkileri minimum düzeye indirebileceklerini, hatta fırsata çevirebileceklerini ifade etmektedir.
Krizlerin yalnızca şirketleri vurmayacağını hastaneleri, okulları, küçük işletmeleri, kiliseleri ve
devlet dairelerini de vuracağı ileri sürülmektedir. Bu yüzden her örgütün bir kriz planının
olması gerektiğini ve bu planlarla egzersiz yapmaları gerektiğini ifade etmektedir (Barton,
2000).
Her biri önemli bir kurum olan okulların yer aldığı eğitim örgütlerinde de beklenmedik
olaylar yaşanmaktadır. Sel, deprem, yangın vb. doğal felaketlerin olabileceği gibi ölümler,
yaralanmalar, cinsel taciz vb. olaylar da okullarda ortaya çıkabilmekte ve hem okul içi çevreyi
hem de dış çevreyi olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Hemen hemen her gün medyada, bu
kurumlarda yaşanılan olumsuz olaylar yer almaktadır. Bu kurumlarda yaşanılan olumsuzluklar
medya aracılığıyla yayılmakta, veli ve öğrencileri olumsuz etkilemektedir. Bu eğitim
kurumlarında çalışan yöneticilerin bu olumsuzluklarla başa çıkabilecekleri “krize müdahale
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eylem planları”nın olmayışı krizlere yol açmaktadır. Ayrıca aktif çalışan krize müdahale
ekiplerinin olmayışından dolayı da krizler yaşanmaktadır. Yöneticilerin ortaya çıkan bu kriz
durumlarını aşarak okullarını normal işleyişine en kısa zamanda döndürmeleri gerekmektedir.
Okul yöneticilerinin kurumlarının geleceklerinin belirleyicisi konumunda olmalarından dolayı
araştırmada okul yöneticilerinin krizleri çözme becerileri ve yeterlilikleri üzerinde durulacaktır.
Araştırmada okul yöneticilerinin kurumlarında ortaya çıkan olaylardan hangilerini kriz
olarak değerlendirdikleri, olaylara yaklaşma biçimleri, krizleri çözme biçimleri ve krizleri
önlemek için yaptıkları çalışmalar üzerinde durulacaktır. Aşağıda araştırmanın temelini
oluşturan kriz kavramı, krizlerin ortaya çıkışı, krizlerin nedenleri gibi araştırma ile ilgili olan
kavramlar üzerinde durulacaktır.
1.1.

Problem Durumu

Eğitim kurumlarında örgütün işleyişini, sistematik yapısını ve örgütteki uyumu bozan her şey
kriz olarak kabul edilmektedir. Bu kriz durumları okul kaynaklı olabileceği gibi öğrenci ya da
doğal afetlerden kaynaklı da olabilirler (Ocak, 2006). Kriz yönetimi, krize yol açan durumlar ile
önceden başa çıkabilecek stratejiler geliştirmeyi ve ortaya çıkan krizlerin örgüte ve örgüt
paydaşlarına verebileceği zararı en aza indirmeyi gerektiren bir süreçtir (Gainey, 2009). Kriz
tanımının her okulun kendi ölçüleri ve özellikleri içinde anlam taşıdığını, farklı okulların benzer
durumlar için farklı tepkiler gösterebileceğini ve benzer durumlarda her okulun farklı
biçimlerde etkileneceğinin altını çizmektedirler (Aksoy ve Aksoy, 2003). Bu bağlamda
ortaokullardaki mevcut duruma bakıldığında net olarak okulların ortaya koyabileceği bir kriz
planlarının olmadığı görülmektedir. Yaşanabilecek olası bir kriz durumunda yapılacak iş ve
işlemlerin ivedilikle yapılmasını gösterecek olması açısından, bu çalışmanın yapılması ve bu
konuya

farkındalık

kazandırması

yönüyle

önemli

görülmektedir.

Yapılan

literatür

taramalarında bu alanda yapılan çalışmaların yok denecek kadar az olması sebebiyle, bu
çalışmanın yapılması planlanmıştır. Medyaya bakıldığında hemen her gün okullarda bir kriz
durumunun yaşandığını ve yaşanan bu krizin sonuçlarının yıkıcı olduğu görülmektedir. Bu
çalışmanın sonunda kurumlara örnek olabilecek bir kriz planın verilmesi planlanmaktadır.
1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, ortaokullarda görev yapan öğretmen görüşlerine dayalı olarak
ortaokul yöneticilerinin kriz yönetimine ilişkin yeterliliklerinin ne düzeyde olduğunu; okul
yöneticilerinin kendi görüşlerine dayalı olarak kriz yönetme becerilerinin ne düzeyde olduğunu
belirlemektir. Bunun yanı sıra kriz yönetim becerileri ile bazı değişkenler (öğretmenlerin eğitim
durumu, cinsiyet, yaş, kıdem ve kriz yönetimi ile ilgili hizmetiçi eğitim(HİE) alıp-almadığı gibi
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değişkenlere

göre

anlamlı

bir

farklılık

gösterip-göstermemesi)

açısından

incelemek

araştırmanın bir diğer amacı olarak belirtilebilir.
1.3. Problem Cümlesi
Öğretmen görüşlerine göre ortaokul yöneticilerinin kriz yönetim becerileri ve yöneticilerin
kendi görüşlerine göre kriz yönetim becerileri ne düzeydedir?
Alt Problemler
1.

Mersin ili merkez ilçelerdeki kamu ortaokullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin
görüşlerine göre;
a. Okul yöneticilerinin kriz yönetim beceri (kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası
dönem) düzeyleri ne nasıldır?
b. Yöneticilerinin kriz yönetimine ilişkin yeterlilikleri, öğretmenlerin eğitim durumu,
cinsiyet, yaş, kıdem, kriz yönetimi ile ilgili hizmetiçi eğitim alıp-almama değişkenine
göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

2.

Mersin ili merkez ilçelerdeki kamu ortaokullarında görev yapmakta olan yöneticilerin kendi
görüşlerine göre;
a. Kriz yönetim beceri (kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönem) düzeyleri ne
derecededir?
b. Yöneticilerinin kriz yönetimine ilişkin yeterlilikleri, yöneticilerin eğitim durumu,
cinsiyet, yaş, kıdem, kriz yönetimi ile ilgili hizmetiçi eğitim alıp-almama
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

3.

Yönetici ve öğretmenlerin, yöneticilerin krizi yönetme becerilerine ilişkin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

1.4. Araştırmanın Önemi
Toplumun geleceğini belirleme noktasındaki en önemli örgütlerden birisi olan eğitim
örgütlerinde bu kurumları, bu kurumların çevresini hatta tüm toplumu sıklıkla derinden
etkileyen olaylar yaşanmaktadır. Kurum yöneticilerinin yeterli önlemleri almamaları ya da
gerekli müdahaleyi zamanında ve uygun bir şekilde yapmamalarından dolayı bu kurumlar
etkilenmekte ve yıllarca krizin etkileri sürmektedir. Her örgüt gibi eğitim örgütleri de
küreselleşen dünyada çevreye ayak uydurmak zorundadır. Kendini değişime kapatan ve sürekli
kendini yenileyen çevreye, eğitim örgütlerinin uyum sağlayamaması durumunda kriz
yaşamaları olası görünmektedir. Eğitim örgütlerinin olası krizleri tahmin etmesi ve bu krizlere
karşı önlem alması gerekmektedir. Olası krizlere hazırlıklı olan bir örgüt, krizin yıkıcı etkilerini
en aza indirebilir veya bu durumu fırsata çevirebilir.
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Günümüz eğitim örgütlerinde şiddetin gittikçe artması, uyuşturucu, sigara vb. bağımlılık
yapıcı madde kullanım yaşının da gittikçe düşmesi ve bu durumların yarattığı krizler, okul
yöneticilerinin krizleri yönetme ve çözmede yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Okullarda
ortaya çıkan bu kriz durumlarıyla başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için, sürekli kendisini
yenileyebilen krize müdahale ekiplerinin kurulması ve eğitimlerinin sürekli güncellenmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde güvenli yaşamın merkezi konumunda olan eğitim kurumlarının,
içinden çıkamayacakları krizlerde varlıklarının tartışılması kaçınılmaz olacaktır.
Bu araştırma, ortaokul yöneticilerinin kriz yönetim becerilerinin incelenmesi,
yeterliliklerinin tespit edilmesi ve yöneticilerin kriz yönetme becerilerinin ne düzeyde olduğuna
ilişkin kendilerini değerlendirmesi gibi mevcut durumu ortaya koyabilecek olması açısından
önemlidir. Ayrıca bu araştırma ortaokul yöneticilerinin kriz yönetim becerilerine yönelik
“hizmet içi eğitim” alıp-almamalarına göre sergileyecekleri kriz yönetiminin başarılılık
derecesini ortaya koyacak olmasından dolayı önemlidir. Yöneticilerin kurumlarında ortaya
çıkan krizlerdeki başarılılık derecelerini ortaya koyması, krizleri çözme yaklaşımlarını ve
krizleri fırsata çevirme aşamasındaki yeterliliklerini ve krizlere ilişkin çözüm önerilerini ortaya
koyacak olmasından dolayı bu çalışma önemlidir. Yapılan alan taraması sonucunda ortaokul
yöneticilerinin okullarında ortaya çıkan krizleri yönetme becerilerinin incelenmesi ile ilgili
herhangi bir çalışmaya rastlanılamamış olmasından dolayı bu alanda okul yöneticilerine ve
öğretmenlerine kriz yönetimi ile ilgili öneriler sunabilmesi açısından önemlidir.
1.5. Sayıltılar
Araştırmaya katılan öğretmenlerin ve yöneticilerin “İlköğretim okulu müdürlerinin kriz
yönetimi becerileri” ölçeğine verdiği cevapların gerçek görüşlerini yansıttığı varsayılmıştır.
Araştırma kapsamındaki öğretmenler ve yöneticiler, ölçme aracında yer alan sorulara
içtenlikle ve objektif bir şekilde cevap verdikleri varsayılmıştır.
1.6. Sınırlılıklar
Bu araştırma, Mersin ili sınırlarında merkez ilçelerde (Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli) yer
almakta olan kamu ortaokullarda ortaya çıkan krizlerde öğretmen ve yönetici görüşlerine göre
yöneticilerin kriz yönetim becerilerini değerlendirecek olması açısından sınırlıdır.
Bu araştırma, problemin ortaya konmasında ve görüşlerin ortaya konulmasında veri
toplama aracı olarak kullanılacak olan “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz Yönetim Becerileri”
adlı ölçek ile sınırlandırılmıştır.
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Bu çalışmanın verileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Mersin’in merkez ilçelerinde
(Toroslar, Yenişehir, Akdeniz, Mezitli) yer almakta olan kamuya bağlı ortaokullarda çalışan
öğretmen ve yöneticilerin ölçekteki sorulara verdikleri yanıtlarla sınırlıdır.
1.7. Tanımlar
Kriz: Kurum ya da kuruluşların var olan ve düzenli giden gidişatlarını engelleyen, hiç
umulmadık dönemlerde ansızın ortaya çıkan, acil önlemler gerektiren durumlardır.
Kriz yönetimi: Kriz yönetimi, krize yol açan durumlar ile önceden başa çıkabilecek stratejiler
geliştirmeyi ve ortaya çıkan krizlerin örgüte ve örgüt paydaşlarına verebileceği zararı en aza
indirmeyi gerektiren bir süreçtir.
Kriz yönetimi becerisi: Kriz yönetiminde bazı temel becerilerin bulunması gerekmektedir. Bu
beceriler; bilgiyi araştırabilme, çevreyi sürekli gözlemleyebilme, gelişmeleri izleyebilme, farklı
alternatifleri aynı anda düşünebilme, başkalarının düşüncelerini anlayabilme, daha fazla insanı
kararlara katabilme ve ekipler oluşturabilme becerileri aynı zamanda oluşturulan ekipleri
geliştirebilme ve yönetebilme becerileri olarak belirtilmektedir (Tutar, 2007).
Okul yöneticisi: Resmî ortaokul kurumlarında görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcıları.
Ortaokul: Bu çalışmada ortaokul kavramı 5,6,7, ve 8. sınıflardan oluşan resmi ve özel
ortaokulları kapsamaktadır.
Okullarda kriz yönetimi: Genellikle beklenmedik bir anda aniden olan, okul topluluğunun
önemli bir bölümünü derinden ve olumsuz olarak etkileyen, çoğunlukla ciddi yaralanma veya
ölüm içeren bir olay veya durum olarak tanımlanmaktadır (Jones ve Paterson’dan akt. Aksoy ve
Aksoy, 2003).
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI
2.1. Kriz
Kurum ya da örgütlerin mevcut durumunu ortadan kaldıran olayları kriz olarak tanımladıktan
sonra detaylı kriz tanımı ve özellikleri aşağıda verilecektir.
2.1.1. Krizin tanımı
TDK, kriz kelimesini “bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında
görülen güç dönem, bunalım, buhran” olarak tanımlamaktadır (www.tdk.gov.tr,16.05.2014).
Kuşay (2005) krizi, kurum ya da kuruluşların var olan ve düzenli giden gidişatlarını engelleyen,
hiç umulmadık dönemlerde ansızın ortaya çıkan, acil önlemler gerektiren durumlar olarak
tanımlamaktadır. Tağraf ve Arslan (2003) krizi, önceden beklenilmeyen ve sezilemeyen, örgüt
tarafından acele bir şekilde cevap verilmesi gereken, örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını
yetersiz hale getirerek, mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim
durumu olarak tanımlamaktadırlar. Kriz durumu, kurum ve kuruluşlar için beklenilen ve
istenilen bir durum değildir. Bundan dolayı kriz durumları beklenmeyen, aniden ortaya çıkan
durumlarda genellikle hayati önem taşıyan, var olan kurumun saygınlığını zedeleyici olaylardır.
Bu bağlamda krizi her örgütün kendi içinde yaşadığı, her örgütün durumuna ve konumuna bağlı
olarak kriz durumlarının değiştiği ileri sürülmektedir (Kuşay, 2005). Öte yandan bir örgütün
gerçekleşmesini istemediği her olayın kriz olarak tanımlanamayacağı, krizin belirli özelliklerle
diğer sorunlardan ayrılacağı ifade edilmektedir (Aksoy ve Aksoy, 2003). Bu bağlamda Durusu
(2006), ortaya çıkan bir durumun kriz sayılabilmesi için sistemin tamamını etkilemesi
gerektiğini, kaza, problem ve çatışma durumlarından ayırt edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Can (2011), karşımıza çıkan sorunların kriz sayılabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması
gerektiğini ifade etmektedir;
•

Bir karar alma işlemi olması, yönetimin özel bir türü olması, stratejik yönetimin
ilkeleriyle benzer olması,

•

Birden çok safhadan oluşan karmaşık bir süreç içermesi, tahmin edilememesi,

•

Örgütün önleme mekanizmasını devre dışı bırakması,

•

Örgütün amaç ve varlığını tehdit ederek acil müdahale gerektirmesi gibi özelliklere
sahip olan olayların kriz olarak değerlendirileceği belirtilmektedir.
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Türkiye’de kamu yönetiminde kriz durumları ve ortaya çıkan kriz durumlarında
yapılacak iş ve işlemler 09.01.1997 Resmî Gazete ’de yayımlanan 22872 nolu Başbakanlık Kriz
Yönetim Merkezi Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiştir. Yönetmelikte kriz durumu ülke
bütünlüğünü, milli menfaatları, anayasal düzeni tehdit eden teşebbüsler; tabi afetler, salgın
hastalıklar, kimyasal ve teknolojik olaylar, ağır ekonomik bunalımlar ve büyük nüfus
hareketlerinin ayrı ayrı ya da birlikte vuku bulduğu haller olarak tanımlanmaktadır
Yukarıda görüldüğü gibi “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’ne göre tüm
ülke genelini kapsayan olaylar kriz olarak değerlendirilmektedir (Tamer, 2004). Kurumlar ve
genel otoriteler için kurum içinde ya da küçük ölçekte toplumu ilgilendiren olayların kriz olarak
değerlendirilmeyeceği anlaşılmaktadır. Kriz durumlarının bireysel ya da örgütsel düzeyde
olabileceği durumlar göz ardı edilmektedir. Bu bağlamda Öztürk (2010), krizlerin
sınırlanamayacak kadar çok çeşitli olduğunu ve sıralanamayacak kadar da kapsamlı olduğunu
dile getirmekte ve her krizin içerisinde başarı ve başarısızlığın anahtarlarını barındırdığını ifade
etmektedir. Aynı zamanda günümüzde krizlerin gittikçe çeşitlenmeye başladığını ve
öngörülebilirliklerinin de azaldığını belirtmektedir.
2.1.2. Krizin özellikleri
Krizi başka durumlardan ayırt eden en önemli özellik, aniden ortaya çıkması ve kritik bir süreç
içermesidir. Savçı (2008), kriz ortaya çıktığında problemi teşhis etme ve probleme cevap
verebilme açısından sürenin oldukça kısıtlı olduğunu ve krize verilecek cevabın etkili, ölçülü
aynı zamanda hızlı olması gerektiğini ifade etmektedir. Aynı zamanda krizin örgütün stratejik
amaçlarını uzun vadede tehdit edeceğini, krizin çözümünde acele edilmesini ve o süreçte
yaşanılan belirsizlikten bir an önce çıkarak çözüme yönelik uygulamalara vakit geç olmadan
geçilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ortaya çıkan kriz durumunun değişik çözümler
gerektirdiğini, aynı olayın daha önceden yaşanılmayacağını hesaba katarak bir an önce mevcut
duruma göre eylem planı hazırlayıp çözüme kavuşturulması gerektiğini öne sürmektedir. Can
(2011), krizlerin ortaya çıkışına neden olan etmenleri iki gruba ayırmıştır. Örgüt içi etmenleri,
örgütsel yapı, yönetimin niteliği; örgüt dışı etmenleri de ekonomik sistem ve durum, teknolojik
gelişmeler, toplumsal ve kültürel etmenler, hukuksal ve siyasal etmenler, uluslararası çevre
etmenleri olarak gruplamaktadır. Öte yandan daha önce de belirtildiği gibi her olayın kriz olarak
değerlendirilemeyeceğini, krizin kendine özgü bazı özelliklerinin olacağını Tüz (1996) de
belirtmekte ve bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralamaktadır;
•

Kriz ciddi bir hastalık gibidir ve ciddi müdahale gerektirir.

7

Adnan Karakuş, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018

•

Krizler baskı, belirsizlik, endişe ve panik gibi pek çok faktörü bir arada barındırarak
örgütsel ortamları tehdit eder.

•

Krizlerin bazıları ansızın ortaya çıkabilir bazıları da yüzeye çıkmak için uzun bir süreye
ihtiyaç duyar.

•

Krizler örgütle ilgili üçüncü kişileri de etkileyebilir.

•

Krizlerin kesin bir çözümü olmayıp tekrar ortaya çıkabilirler.

•

Bazı durumlarda fırsatları değerlendirme amacıyla kriz bilinçli olarak geliştirilebilir aynı
zamanda bu krizler fırsata da çevrilebilir.

Krizlerin ortaya çıkış şekillerine göre ABD’deki Kriz Yönetimi Enstitüsü de krizleri dört
kategoriye ayırmaktadır. Bu kategoriler ise;
•

Doğal afetler,

•

Mekanik problemler,

•

İnsan hataları ve yönetimsel kararsızlıklardan dolayı ortaya çıkan krizler olarak
gruplanmaktadır (Kadıbeşgil, 2008). Yukarıda ortaya çıkan krizlerin özelliklerinden
bahsedildikten sonra krizin başlangıcı ve bitişine kadar geçen kriz süreci ele alınacaktır.

2.1.3. Kriz süreci
Kriz süreci, krizin başlangıç döneminden başlayarak krizin sona ermesine kadar geçen süreci
içerdiğini ve krizin başlangıç dönemi, kriz dönemi ve krizin sona erdiği dönem olmak üzere üç
safhada incelenebileceği ifade edilmektedir (Öztürk, 2010). Kriz; kriz öncesi dönemde ortaya
çıkan belirtilerle başlayarak, dengenin yeniden sağlandığı ve krizin yaralarının yeniden sarıldığı
döneme kadar geçen süreci kapsadığı ifade edilmektedir (Aksu ve Deveci, 2009). Krizler her ne
kadar ani olarak ortaya çıksa da doğal felaketlerle oluşan krizler dışında diğer kaynaklara bağlı
olarak oluşan krizlerin tamamının oluşum sürecinde bazı sinyaller gönderdiği, bu sinyallerin
dikkate alınmamasından dolayı krizlerin ortaya çıktığı söylenmektedir (Tağraf ve Arslan, 2003).
Aksu ve Deveci (2009) kriz sürecini; kriz öncesi dönem, kriz dönemi ve kriz sonrası
dönem olmak üzere üç grupta ele almaktadırlar.
2.1.3.1. Kriz öncesi dönem: Kriz öncesi dönem, kriz durumuna gelmeden önce belirtilerin
giderek ağırlaştığı dönem olarak ifade edilmekte ve örgütün iç ve dış çevresiyle ilişkilerinin
bozulmaya başladığı dönem olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde örgüt çevrenin
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ihtiyaçlarına aynı zamanda çevre de örgütün ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmektedir (Can,
2011). Bu noktada görev ve yetki alanı içinde sorunla karşılaşmayan örgütler tembel, gevşek ve
dağınık olma eğilimi göstermektedir. Kriz öncesi dönemde bu tarz örgütlerde çalışan birey ve
yöneticilerde kayıtsızlık egemen olduğu için ortaya çıkan kriz sinyallerini zamanında
algılayamamaktadırlar (Filiz,2006). Kriz öncesi dönemde ilk aşama, örgütün dış çevrede
meydana gelen değişme ve gelişmeleri tanımada yetersiz kalmasıyla başladığını ve bu nedenle
krize neden olabilecek etmenlerin önceden sezilmesinin ve tahmin edilmesinin zorlaşacağı öne
sürülmektedir. Ama gerçekte örgüt içinde ve dışında krizin geliyor olduğuna dair birtakım
problemlerin ortaya çıkmış olacağı ifade edilmektedir. Örgütün bu dönemde krize dair bilgi
toplaması, bu bilgileri analiz etmesi ve yöntemleri gözden geçirmesi gerekmektedir. Mevcut
duruma göre amaç belirlemeli ve karar alma süreçlerini güçlendirmesi gerekmektedir (Baran,
2007).
Kriz ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınması, kriz maliyetini düşürmekte ve
krizin çözümünü kolaylaştırmaktadır. Kriz ortaya çıktıktan sonra krizin çözümü hem zor hem
de pahalıya mal olmaktadır. Krizin ortaya çıkacağına ilişkin belirtiler kriz öncesi dönemde
ortaya çıkabilir. Bu işaretler alındığında kriz planları yapılmalı, müdahale ekipleri oluşturulmalı
ve bunlar sürekli güncel halde tutularak kriz en kolay ve en rahat şekilde atlatılmaya
çalışılmalıdır. Bu çalışmalar krizi önlemenin ön koşulu olarak görülmektedir (Aksu ve Deveci,
2009).
2.1.3.2.Kriz dönemi: Kriz sinyalleri alındığında bu sinyaller dikkate alınıp uygun tepkiler
verilmemişse, örgütün kriz durumuna girmesi kaçınılmazdır. Örgütsel belirsizlik üst
düzeydedir. Örgütteki bireylerin hazırlıksız olmalarından dolayı panik, endişe ve korku üst
düzeydedir ve bu krizin daha da büyümesine neden olmaktadır. Gerekli müdahalenin geç
yapılması, içten veya dıştan kaynaklanan sorunlara doğru müdahalenin yapılmadığı zamanlarda
örgütün fonksiyonlarını yitirmesinin kaçınılmaz olduğu belirtilmektedir (Aksu ve Deveci, 2009).
Krizin ortaya çıktığı ilk aşamada örgütün çevresinin hissedeceği fiziksel, mali ve psikolojik
sorunların uç noktalara gelerek karmaşıklığı ve gerilimi arttırdığı, performansı düşürdüğü ve
müdahale edilmediğinde örgütün çıkmaza doğru ilerleyeceği öne sürülmektedir (Adıgüzel,
2007). Çevresel değişikliklere hızlı bir şekilde tepki gösterme yeteneği ancak yöneticinin ve
örgütün bir bütün olarak, değişime karşı gösterecekleri duyarlılıkla mümkün olmaktadır.
Örgütsel yapıyı zayıflatan ve yaşamını tehdit eden süreçler kademeli olarak ortaya çıkmaktadır.
Örgütlerin ve yöneticilerin bu noktada yapması gereken değişim rüzgârına karşı duvar örmek
değil, yel değirmeni yapmaktır. Örgüt kriz durumuna girmişse reorganizasyon çalışmalarının
yapılarak örgütün kriz durumundan çıkarılması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar yeterli
gelmediğinde köklü değişim süreçlerinin başlatılması gerekmektedir (Tutar, 2007).
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Kriz ortaya çıktığında kriz yönetim ekibinde olan herkesin krize müdahale planında yer
alan hiyerarşiyi sorgulamadan kabul etmesi gerekmektedir. Kriz ortamında saniyelerin bile
öneminin olduğu göz önünde bulundurularak acil müdahale edebilmek için, uygulanacak
politikalarda ve alınacak kararlarda son sözü söyleyebilecek bir yetkilinin olması gerekmektedir
(Öztürk, 2010). Ayrıca Öztürk (2010), kriz durumlarında başvurulabilecek yöntemlerden
birisinin de üst yönetimi tamamen değiştirerek, üst yönetimdeki yetersizlikleri ortadan
kaldırarak da krize uygun müdahale yapılabileceğini öne sürmektedir. Bu bağlamda her örgütün
bir kriz yönetim ekibinin olması ve bu ekibe gerekli eğitimlerin verilmesi ve gerekli tatbikatların
yaptırılması gerekir.
2.1.3.3. Kriz sonrası dönem: Kriz sonrası dönem çözüm veya çöküş dönemi olarak
adlandırılmakta, örgütün bu krizden kurtulabilmesi için iç ve dış kaynaklardan yardım alması
gerekmekte ve krize uygun yanıtların verilerek çözüme ulaşılmalıdır. Zamanında uygun tepkiler
verilmediğinde örgüt çökebilir hatta ortadan kalkabilir (Can, 2011). Ocak (2006), krizi
çözmenin anahtarının örgütü krize sokan nedenlerin tespit edilmesiyle başladığını, ortaya çıkan
krizlerin bütün yönleriyle teşhis edilerek problemin ortadan kaldırılmasıyla krizin çözüleceğini
ifade etmektedir. Süreçte örgütün zarar gören kesimleri tespit edilerek, bu yapıların eski
hallerine döndürülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Aksu (2009), kriz sonrası dönemde
örgütün yeniden yapılanma aşamasında kendini gösterdiğini; yönetimin amacının uyum,
değişim ve yeniden yapılanma ile yeni bir döneme geçmek olduğunun altını çizmektedir.
2.1.4. Okullarda karşılaşılabilecek olası krizler
Okullarda şiddet, sel, deprem, yangın, kötü hava koşulları ile ilgili acil durumlar ortaya çıkarak
bir felakete sebep olabilirler. Okul nüfusunun her türlü tehlikeye açık olması, toplumla yakın
bağlarının bulunması gibi nedenlerden dolayı okul ortamındaki olaylardan doğrudan ya da
dolaylı olarak etkilenmektedirler. Ortaya çıkan bu olumsuz durumlara, okul yönetiminin
müdahale etmesi gerekmektedir. Okullarda meydana gelebilecek bu tarz vakaların okul
nüfusuna ve çevresine en az zarar verecek şekilde çözümlenmesi gerekmektedir. Ancak başarılı
bir müdahale gerçekleştirebilmek için de olaylara karşı sistemli bir hazırlık yapmayla mümkün
olmaktadır (Çelik, 2005). Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlarda meydana
gelebilecek her olay eğitim camiasının işleyişini bozar. Eğitim örgütleri topluma hizmet
sağlamada en önemli bileşen olduğundan burada meydana gelecek her kriz okul çevresini hatta
önlem alınmazsa tüm ülkeyi etkileyecek boyuta ulaşır. Eğitim örgütleriyle toplum birbirini
tamamladığından ülkede kriz boyutuna ulaşan her olayın eğitim örgütlerini de etkilemesi
kaçınılmazdır (Ocak, 2006).
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Gainey (1996), okul yöneticilerinin, kriz yönetiminde en önemli bileşen olduğunu, okul
paydaşları ile sağlıklı ve kesintisiz bir iletişim kurmaları gerektiğini, hazırlanan kriz yönetim
planının okul kültürüne uygun olması gerektiğini belirtmektedir Büyük ölçüde yaygın olan ve
okul dışı çevrede yer alan örgüt dışı etmenlerin yol açtığı çevresel risk kaynaklarının dışında
doğrudan okul örgütü ile ilişkili olan birçok risk kaynağının mevcut olduğu ortaya konmaktadır
(Aksoy ve Aksoy, 2003). Bu krizlerin bir kısmı okul içinde çıkmakla birlikte okulun müdahale
alanının dışında da meydana gelmektedir. Doğal felaketler, rehin alma, terör olayları, cinayet,
bomba patlatılması gibi olaylar okulun dışında yer alan kriz durumlarına örnek olarak
gösterilmektedir. Okula özgü durumlardan kaynaklanan krizlerin arasında okul servislerinin
karıştığı ölümlü kazalar, okulun tamamını etkileyebilecek düzeyde ortaya çıkan kavga ve
saldırılar, öğrencilerin yakınlarını kaybetmesi, okulda şiddet ve baskı uygulanması, okul
çevresinden kişilerin maruz kaldığı taciz ya da tecavüz olayları ve aileler arasında meydana
gelen olayların okula taşınması gibi olaylar okul içi çevreden kaynaklanan krizlere örnek olarak
gösterilmektedir (Aksoy ve Aksoy, 2003). Savçı (2008) ise bu konuda okuldaki kriz
durumlarının, en basit bir elektrik kesintisinden ya da fen bilgisi laboratuvarında meydana
gelebilecek kazalardan, üzerine bayrak direği düsen bir öğrencinin yaralanması veya ölmesine,
okula tehlikeli birilerinin (silahlı ya da silahsız) girmesine ve okulda birilerine zarar vermesine,
iki öğretmenin öğretmenler odasında birbirine silah çekmesine kadar çeşitlilik gösterebileceğini
ifade etmektedir. Bu konuda sıkça yaşanılan kriz durumlarına aşağıda yer alan örnekleri
vermektedir:
•

Bomba ihbarı alınması,

•

Okul personelinden birinin ölümü,

•

Okulun işleyişini engelleyen doğal afet, salgın hastalıklar,

•

Çete saldırıları ve çatışmaları, akran zorbalığı.

•

Okul sınırları içerisinde, öğrenciye tecavüz/cinsel taciz,

•

Tehdit eden, küfür eden veli,

•

Okulun işleyişini engelleyecek derecede okulun bina, eklenti ve mallarına zarar verme
(vandalism),

•

Okul sınırları içerisinde öğrenci, öğretmen, idareci ya da hizmetlinin tehdit oluşturacak
biçimde silah ya da bıçak bulundurması,

•

Sağlıkla ilgili ciddi problemleri (sara nöbeti, panik atak, kalp rahatsızlığı vb.) olan
öğrenci,
11

Adnan Karakuş, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018

•

Öğrencinin öğretmeni yaralaması/öldürmesi,

•

Fen bilgisi laboratuvarında meydana gelen kazalar, elektrik kesintisi,
Yukarıda verilen kriz durumları yaşandığında okuldaki eğitim-öğretim sürecini işlemez

hale getirebilir. Yaşanan bu olaylara çözüm bulunmazsa ya da zamanında müdahale edilemezse,
okula, çevresine zarar vermekle kalmaz, felaket boyutuna gelerek etki alanını giderek genişletir
(Ocak, 2006).
Bundan dolayı okul yöneticilerinin, kriz trendlerini takip etmesi gerektiği ve okullarının
hem geleneksel krizlere (doğal afetler) hem de okula özgü durumlardan kaynaklı oluşabilecek
krizlere hazır olduğundan emin olmaları gerektiği ifade edilmektedir (Gainey,1996). Bu
bağlamda İnandı (2008), okullarda örgütün denge durumunu bozan krizleri;
“Verilen hizmetin doğasından kaynaklanan krizler” ve “dış etkenlerden kaynaklanan
krizler” olmak üzere iki grupta ele almaktadır. Belirtilen kriz durumları bazen bireysel
müdahaleyi gerektirirken bazen de toplumsal müdahaleyi gerektirmektedir.
2.1.4.1. Verilen hizmetin doğasından kaynaklanan krizler: Okul örgütünü meydana getiren
iç öğeler, onun yapısında var olan öğelerdir. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve diğer
personel, okulun iç öğelerini oluştururken aynı zamanda birbirini tamamlayan halkalar olarak
görülmektedir (Bursalıoğlu, 2002). Eğitim örgütlerinde verilen hizmetin doğasından
kaynaklanan krizlere bakıldığında, okul yöneticilerinin değişik durumları yönetme konusundaki
yetersizlikleri veya yaptıkları yanlış uygulamaların krizin kaynağını oluşturduğu görülmektedir.
Alanında uzman olmayan ve yeterince deneyime sahip olmayan yöneticilerin personelle,
öğrencilerle ve yöneticilerle çatışma yaşamakta ve çatışmayı fonksiyonel bir şekilde
yönetememelerinden dolayı krize yol açmaktadırlar (İnandı, 2008). Eğitim örgütlerini oluşturan
öğelerin yol açtıkları krizler aşağıdaki gibi tek tek ele alınacaktır.
2.1.4.1.1. Okul yönetimi kaynaklı kriz durumları: Karar verme, planlama ve uygulama gücüne
sahip olan okul müdürleri, okulun amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirilmesinden
sorumludurlar. Okul yöneticileri, okulun yönetim ve idarî süreçlerinde sorumluluk sahibidirler.
Okul yöneticilerinin yönetsel yetersizlikleri krizle karşılaşılmasında önemli bir etken olup
gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir (Döş ve Cömert, 2012). Okul müdürlerinin yönetim
süreçlerindeki yeterlilikleri, okullarda yaşanabilecek krizlerle baş edilmesinde önemli bir
faktördür. Okul yöneticilerinin normal zamanlarda sergiledikleri planlama, iletişim, karar
verme, örgütleme, eşgüdüm sağlama ve etkili iletişim sağlama gibi kriz yönetim becerilerini kriz
zamanında etkili bir şekilde sergilemeleri hayati önem arz etmektedir (Ulutaş, 2010). Bu
bağlamda Tüz (1996) yöneticilerden kaynaklanan krizlerde yöneticilerin; hızlı çevre
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değişimlerine ayak uyduramaması, krizi önleyebilecek nitelikteki kaynakları temin edememesi,
elindeki kaynakları verimli ve etkili bir şekilde kullanamaması, çevredeki gelişmelerle ilgili bilgi
toplamada yetersiz kalması ve kriz sinyallerini doğru zamanda ve yeterli düzeyde
algılayamaması yüzünden yöneticilerin krizlere yol açtığını belirtmektedir. Yukarıda belirtilen
etkenlerin dışında yöneticilerin statükoyu koruma arzusu, liderlik özelliklerine sahip olmama,
okulda güvenli bir ortam oluşturamama, okul içi çevreyle ilişki ve iletişimlerinde
samimiyetsizlik gibi nedenlerden dolayı krizleri çözmesi gereken yöneticilerin kriz kaynağı
olduğuna da dikkat çekilmektedir (Sayın, 2008).
2.1.4.1.2. Öğretmen kaynaklı kriz durumları: İnandı (2008), öğretmenlerin de yöneticiler,
öğrenciler ve diğer öğretmenlerle ilgili krizler yaşayabileceklerini, öğretmenlerin öğrencilerine
hatta diğer öğretmenlere ve yöneticilere şiddet uygulamasıyla krizlere yol açabileceklerini
belirtmektedir. Öğretmenlerin okulun diğer öğeleriyle ilişkilerinin önemli olduğunu, öğretmen
yeterliliklerinin krizi engellemede belirleyici olduğunu, tersi durumlarda ise krizin kaynağının
öğretmen olabileceğini ifade etmektedir. Bu bağlamda günümüzde dayak atan öğretmenlerin,
öğrencisiyle gayri ahlaki ilişki yaşayan ve cinsel taciz olayları vb. gibi birçok konuda örnek
verilebileceğini söylemektedir.
Altunya (1997), okulların toplumun bir parçası olması gerektiğini, okulların toplumsal
birer kurum olabilmelerinde en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü söylemektedir.
Öğretmenlerin uygulamaları ve davranışlarıyla okulları yaşanabilir kurumlar haline
getirebilecekleri ifade edilmektedir. Öğretmenlerin eğitim, yönetim, program, içerik, yöntem,
iletişim ve öğretmenlik formasyonu konularındaki yeterliliklerinin ortaya çıkan krizleri
engelleyebileceği gibi yetersizlikleri durumunda da krizlere yol açacağının önemi üzerinde
durulmaktadır. Demokratik ortamlarda yetişmeyen öğretmenlerin, öğrencilerine demokratik
davranmadığından dolayı medyanın da etkisiyle büyük çapta krizlere yol açabilmektedir.
Öğretmenlerin bulunduğu statükoyu değiştirmek istemesi, değişime ve gelişime direnç
göstermesinin de krizlere yol açabileceği ifade edilmektedir. Öğretmenlerin demokratik kültürü
benimseyebilmesi ve kendini geliştirebilmesi için, öğretmenlere daha demokratik alanların
yaratılmasının üzerinde durulmalıdır (Altunya, 1997).
Sonuç olarak öğretmenler okuldaki diğer personel ve öğrencilerle ne kadar uyumlu ve iş
birliği içinde olabilirse, okul kurallarına düzgün bir şekilde uyabilirse ve okul personeli ile
olumlu bir iletişim kanalı kurabilirse, öğretmenlerin krizlere yol açmayacağını, aksine ortaya
çıkabilecek krizlerin çözümüne katkı sunacağı açıktır.
2.1.4.1.3. Öğrenci kaynaklı kriz durumları: Okul içinde ya da okul dışında bulunan mevcut
öğrenci gruplarının kendi aralarındaki problemlerin çözülmeyip büyümesiyle olaylar kriz
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aşamasına geçmektedir. Öğrencilerin öğretmenlere ve idarecilere karşı olumsuz tutumları,
öğrencilerde ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar, öğrenci ya da yakınının intihar etmesi gibi
olayların yanında çete oluşturma, kavga etme, bağımlılık yapıcı madde kullanımı gibi durumlar
okullarda krizlere yol açmaktadır (Döş ve Cömert, 2012). Bu bağlamda, İnandı (2008)
öğrencilerin okulda yaptıkları beklenmedik olumsuz davranışların krizlere yol açtıklarını, bu
öğrencilere yerinde ve zamanında müdahale edilmezse krizin boyutunun derinleşeceğine ve
çözümün gittikçe imkânsız bir hale geleceğine dikkat çekmektedir. İnandı (2008) da
öğrencilerden kaynaklanan krizlere yaralanmaya yol açan trafik kazaları, öğrencinin ya da
yakının ölümü, okul genelini etkileyen bulaşıcı hastalık, okul ya da çevresinde işlenen cinayet ve
ahlaki değerlere uymayan davranışları örnek olarak göstermektedir.
Thompson (1990), günümüzde meydana gelen ergen intiharları, trafik kazalarındaki ve
şiddet içeren suçlardaki artış, çok daha fazla öğrenciyi bu kayıplarla başa çıkmaya zorladığını ve
yakınını kaybetme durumuyla yüz yüze kalmakta olduklarını, bu noktada pragmatik müdahale
stratejilerinin öğrencileri bu durumlara karşı cevap verme yetisinin kazanmalarında yardımcı
olacağını ifade etmektedir. Öğrencilerin sınıf arkadaşlarından, ailelerinden, öğretmenlerinden
veya akrabalarından birini kaybetmenin ölen kişi ile ilgili tüm insanların utanç, suçluluk,
kızgınlık, korku ve buna benzer pek çok hüzün verici duygu ile baş etmek zorunda kalmaları
sonucu öğrencilerin büyük risk altında kaldıklarını ve müdahale edilmezse bu öğrencilerin de
benzer olayları yaşayabilecekleri belirtilmektedir. Okul ve çevresinde meydana gelen bir ölüm
olayında geride kalanların tepkileri çok karmaşık ve çeşitli olmasına rağmen genellikle
aşağıdaki durumları içermektedir:
•

İnkâr etme, kabullenmeme: Genellikle ilk 24 saatte kendini göstermekle birlikte birey
ölümün intihar yüzünden meydana geldiğini inkâr ederek olayı bir kaza olarak
nitelendirmeyi tercih ederler.

•

Kızgınlık: Meydana gelen ölüm olayında sırf kendisine kızgınlık duyabileceği gibi, tıbbi
servislere, aileye, arkadaşlara, öğretmenlere ve yöneticilere de kızgınlık duyabilir.

•

Başkalarını veya kendini suçlama: Özellikle geride bir intihar mektubu bırakılmış ya
da ailede bir problem olduğu biliniyorsa veya geride kalanların intiharı önlemek için
yapmış olmaları gereken şeyleri düşünerek kendilerini suçlarlar.

•

Korku: Zaman zaman birey kendi itici gücünden, yalnız kalmaktan veya kontrolünü
kaybedeceğinden dolayı korku duyabilir.

•

Mantığa bürünmeye çalışma: Birey meydana gelen intihar veya ani ölüm için bir
açıklama bulmaya ya da haklı bir neden ortaya koymaya çalışabilir.
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•

Bitmemiş işler ve çözülmemiş sorunlar:

Geride kalanların sorunları çözmek veya

ölen kimseyi uğurlamak için bir şansa bile sahip olamadıklarını düşünerek intihar
nedenini açıklayanlara düşmanlık ve kin duyabilirler (Thompson,1990).
Öğrencilerden kaynaklanan krizleri okul-aile iş birliği yapılarak, velileri de okul
yönetimine katarak ve öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri sosyal aktivitelere
yöneltilerek ortadan kaldırılabilir ya da minimize edilebilir.
2.1.4.1.4. Diğer personel kaynaklı kriz durumları: Okulda çalışan memurlar, mutfak görevlileri,
temizlik, bakım ve güvenlik elemanı, okulda görev yapan diğer personeli oluşturmaktadır.
Eğitim-öğretim işerinden sorumlu olmayan bu personelin, okullardaki tutum ve davranışları,
öğrencilere rol model olabileceği için bu personelin okuldaki davranış biçimleri önemlidir.
Okulda çalışan bu personel okula her zaman iyi niyet ve tutumla gelmeyecekleri gibi okul için iyi
olan şeyleri de yapmaya her zaman gönüllü olmayabilecekleri göz önünde tutulmalıdır.
Okullarda bu personelin olumsuz tutum, tavır ve davranışları nedeniyle zaman zaman bu
personelden kaynaklanan çatışma ve problemlerin de yaşanabileceği ifade edilmektedir
(Aydın’dan akt. Sayın, 2008). Bu noktada İnandı (2008), okuldaki yardımcı işgörenlerin
okullardaki tutum ve davranışlarının öğrenciler için model oluşturacağını, eğitim ortamına
uygun olmayan tutum ve davranışları sergileyen yardımcı işgörenlerin öğrencileri olumsuz
etkileyebileceğini ve bu durumun da krize yol açacağını vurgulamaktadır. Bazı durumlarda,
veliler ve okul çevresindeki kurumların da krizin kaynağı olabileceğini, eğitim örgütleri
üzerinde etkisini arttıran ailelerin okul koruma dernekleri ve okul aile birliklerinde
örgütlenerek okul yönetimi ile bazı konularda çatışma içerisine girebilmektedirler. Okul
yönetimine ve öğretmenlere baskı uygulayan bu ailelerin de zaman zaman krizlere yol
açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (İnandı, 2008).
2.1.4.2. Dış etkenlerden kaynaklanan krizler: Dış kaynaklardan oluşan krizler sitemin
hemen hemen tamamını etkilemekte ve kriz oluşturan bu kaynaklar; doğal afetler, salgın
hastalıklar ve felaketler olarak belirtilmektedir (Savçı, 2008). Ayrıca ülke yönetimi içerisindeki
siyasi krizler, ekonomik krizler ve diğer birçok kriz de dış etkenlerden kaynaklanan krizlere
eklenebilir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin içten veya dıştan gelebilecek her türlü kriz
kaynağına hazırlıklı olmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir (İnandı, 2008).
Bursalıoğlu (2002), okulu oluşturan iç öğelerin dışında yer alan etmenleri aile, çevre
baskı grupları ve iş piyasası, donanım ve maddi kaynaklar, üst yönetim ve merkez örgütü olarak
gruplamaktadır. Bu gruplar:
2.1.4.2.1. Aile: Velilerin geçmişe göre okul konusunda daha bilinçli olmaları ve sivil toplum
kuruluşlarının eğitimin finansmanına daha fazla katılmak zorunda olmaları, onların eğitim
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örgütleri üzerinde söz söyleme hakkını doğurmakta bu da okula yönelik baskıların her geçen
gün artmasına yol açmaktadır (Balcı, 2000). Bu bağlamda ailelerin ve çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının okulların finansmanında giderek daha fazla söz sahibi olmaları, okullara daha
fazla müdahale etme hakkını kendilerinde görmelerine neden olmaktadır. Bu durum, okulların
velilerle daha sıkı iş birliği içinde olmalarını, okullardaki kararlara katılmalarını sağlamasını da
beraberinde getirmektedir. Bu gelişmelerde velilerin okula yönelik bakış açılarının
değişmesinin önemli bir payı olduğu düşünülmektedir. Veliler ayrıca kendilerini eğitim
hizmetlerinin tüketicisi olarak görmeye başlamalarıyla çocuklarına okul seçimi, okul yönetimine
katılma, çocuklarının eğitimine yardımcı olma, okul toplumuna katılma gibi konulara ilgi
göstermeye ve bu konularda rol üstlenmeye başlamaktadırlar. Bu anlayış değişikliği de
geleneksel ev-okul, okul-toplum ve veli-öğretmen ilişkilerinin sınırlarının bozulmasına da yol
açmaktadır (Gümüşeli, 2004).
Günümüzde meydana gelen gelişmeler ve eğitim konusunda ortaya çıkan anlayış
değişikliği velilerin okula daha farklı bakış açıları getirmelerine sebep olmaktadır. Artık
günümüz velileri çocukları için okuldan bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler alanında basit
düzeyde değil daha yüksek düzeyde performans göstermelerini istemektedirler. Bu durum
zaman zaman çatışmaya ve krizlere neden olmaktadır. Okul yönetiminin ve öğretmenlerin
tutum ve davranışları da veliler tarafından uygun görülmediği zamanlarda olası krizler ortaya
çıkabilmektedir. Dolayısıyla okulların ailelerle iyi bir bağ kurup, çit yönlü etkili bir iletişim
kurmaları gerekmektedir. Okulda yapılan çalışmaların ailelerle paylaşılması, onların okula daha
olumlu bakmasını sağlayabileceği öngörülmektedir (Döş ve Cömert, 2012). Öğrenci velilerinin,
öğrenciler arasında meydana gelen kavgalarda taraf olmaları, olayları kendi yöntemlerine göre
çözmeye çalışmaları da okullarda kriz durumları yaratmaktadır. Velilerin bilinçsizce olaylara
müdahil olmalarıyla öğrenciler arasındaki küçük bir sorun tüm okul çevresini etkileyebilecek
boyutlarda krizlere yol açmaktadır. Öğrenci velilerine bu konuda eğitim verilerek
bilinçlendirilmesiyle bu krizler önlenebilir.
2.1.4.2.2. Çevre baskı grupları ve iş piyasası: Okul yöneticilerinin en fazla problem yasadıkları
konu çevre baskı gruplarıdır. Eğitim-öğretim yılının başında yani kayıt döneminde siyasi gücü
elinde bulunduran çevre baskı grup ve liderleri okul işleyişini bozacak düzeyde baskı yaparak
problemlerin yaşanmasına neden olmaktadırlar. Bu problemlerden başlıcaları; çocuğunun
sınıfını, öğretmenini değiştirmek isteyen, okula bağış yapmak istemeyen veliler baskı gurubu
olarak üst yönetim örgütlerini, politikacıları yardıma çağırabilmektedir. Yöneticiler karşı
çıktıklarında ise okulda kaosa yol açabilecek davranışlardan kaçınmamaktadırlar (Döş ve
Cömert, 2012).
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Okul çalışanlarını baskı altına alabilen gruplardan birisi de medyadır. Okul yönetimi ile
medya arasındaki iletişim kanallarının nasıl kullanılacağı, krizi sürecini olumlu ya da olumsuz
yönde etkilemektedir. Okullar, olumlu mesajlarının topluma iletilmesinde medyanın yardımına
ihtiyaç duyarlar. Ancak medyayla sağlıklı bir iletişim kanalı kurulamazsa medyada yer alan bazı
haberler, bazen krizin kendisi olabilmekte, bazen de yaşanan krizin etkilerinin çok uzun
sürmesine yol açabilmektedir (Sayın, 2008). Okulun ihtiyaçlarını karşılayan firma sahipleri okul
yönetimine yeri geldiğinde baskı kurabilmekte, okulda öğrencisi varsa çeşitli taleplerde
bulunmakta ve okul yöneticileriyle ters düştüğünde krizlere neden olabilmektedir.
2.1.4.2.3. Donanım ve maddî kaynaklar: Örgütlerin yaşamları, yeterli girdiyi sağlayabilmeleriyle
mümkün olmaktadır. Yeterli bütçe alamayan devlet okulları ya da özel sektör okulları, yeterli
ekonomik desteğin sağlanmaması ya da bu bütçeyi iyi kullanamamaları nedeniyle kriz
yaşayabilmektedirler. Kamu tarafından desteklenen özel okulların kaynaklarını başka alanlara
transfer etmesiyle, bu okullar kaynak sıkıntısına girmekte ve okulların kapanmasına neden
olmaktadırlar. Okulda eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamını sağlayan donanım, araç-gereç
gibi kaynakların zamanında temin edilememesi ya da kaynakların dağıtımında adil olunmaması
sonucunda ortaya çıkan problemler kriz boyutuna ulaşmaktadır. Örneğin, okulun parası
yetmediği için ısınma sorununu çözemeyen bir okul müdürü, eğitim döneminin ortasında
eğitime devam etmekte zorlanabilecek ya da velilerin, öğrencilerin tepkisiyle karşılaşabilecek,
devamında ciddî boyutta hastalıkların yaşanmasına neden olacaktır. Okul genelinin salgın bir
hastalığa yakalanması ise bir diğer kriz nedeni olacaktır. Ayrıca sosyo-ekonomik düzeyi düşük
öğrencilerin okullara kayıt parası, kâğıt parası vb. çok farklı gereçlerle bağış yapmaya
zorlanmaları, ailelerde, okullarda ve genel olarak toplum içinde krizlere neden olmaktadır.
Ailelerin ekonomik düzeylerinin yetersizliğinden dolayı çocuklarını okula göndermemeleriyle
artan çocuk işçilerin sayısı da genel olarak eğitim sistemini doğruda ya da dolaylı yönlerden
etkileyen ekonomik nedenli kriz kaynakları olarak görülmektedir (Aksoy ve Aksoy, 2003). Sayın
(2008) da bu konuda benzer görüşleri dile getirmektedir. Okulların güvenliğini sağlayabilmek,
öğrencilerin şiddet ve disiplin sorunlarını önleyebilmek amacıyla okulda sosyal bir ortam
sağlamak için gereken imkânların çoğunun maddî yetersizlikler nedeniyle yerine getirilemediği
vurgulanmaktadır. Bu yetersizlikler sebebiyle de kurumun krize girmesinin kaçınılmaz
olduğunu söylemektedir.
2.1.4.2.4. Üst yönetim ve merkezî yönetimin yapısı: Can (2011), örgütlerin krize düşmelerinin en
önemli nedenlerinden biri, tepe yönetiminin krizi görememesi ya da örgütü krizden kurtarma
yönünde yeteneksiz olması olarak görmektedir. Tepe yönetiminin bugünün sorununu dünün
çareleri ile çözmeye kalktığında kriz kaynağının tepe yönetimi olduğunun altını çizmektedir.
Balcı (2000) Türkiye’de eğitimin merkeziyetçi bir şekilde örgütlendiğini, özel okulların yaygın
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olmadığını, toplumun eğitime dair her şeyi devletten beklediğini dile getirmekte ve toplumun
sosyo-ekonomik durumunun yetersizliğinden dolayı özel okulların yaygınlaşamadığını
belirtmektedir. Ayrıca tüm yetkilerin merkezde toplandığını, görev dağılımı ve yetki devrinde
istenen düzeyde başarıya ulaşılamadığını, yetki devrinin yerele teslim edilerek kararların daha
ivedi bir şekilde alınabileceğinin üstünde durmaktadır. Eğitim kurumlarının kendi kendini
yenileyebilecek örgütsel bir yapıları olmadığından dolayı toplumda oluşan değişimlere ayak
uyduramadığı ifade edilmektedir. Eğitim sisteminin merkeziyetçi bir yapıya sahip olması
değişimin önündeki en önemli engel olarak görülmekte ve merkeziyetçi yapının azaltılma
biçiminin de yukarıdan aşağıya izin ve direktiflerin verilmesi şeklinde değil de çevresel koşulları
göz önüne alarak inisiyatifin toplandığı yerlerin okullar olmasının gerektiği belirtilmektedir. Bu
sistemin ise yerinden yönetime dayalı bir yönetim modeliyle olabileceği vurgulanmaktadır
(Erdoğan’dan akt. Sayın, 2008). Bu bağlamda okulların bazı durumlarda kritik karar vermesi
gerektiği zamanlarda inisiyatif kullanamamalarından dolayı bazı krizler yaşanmaktadır.
Ülkemizde sıkça yaşanan, okulların tatil edilmesini gerektiren şiddetli bir kar yağışının ardından
okulların zamanında tatil edilmemesiyle krizlere yol açmakta, onlarca öğrenci ve veliyi perişan
etmektedir. Medyada bu tarz olaylara sıkça şahit olunmaktadır. Bu ve benzeri durumlarda krizin
nedeni kar yağışı değil, asıl sorumlusu yeterince hızlı, planlı ve eşgüdümlü çalışmayan il
yönetimlerinin yönetim anlayışının olduğu açıkça görülmektedir (Aksoy ve Aksoy, 2003).
2.1.4.2.5. Doğal afetler: Çevresel etkenler içerisinde yer alan doğal afetler, karşı konulması çok
zor ya da olanaksız kriz durumları yaratmaktadır. Bunların arasında deprem, yangın, sel, fırtına
ve benzerlerine bağlı olarak yaşanan, insanların yaşamlarını ciddi olarak tehdit eden durumlar
olarak görülmektedir. 17 Ağustos İzmit depremi ve 12 Kasım Düzce depremlerinin üzerinden
yıllar geçmesine rağmen eğitim kurumlarında hatta tüm toplumda etkilerinin izleri hala
görülebilmektedir. Özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki okullarda yer alan öğrencilerin
yaşadıkları travmaların yaşamları boyunca sürebileceği ifade edilmektedir (Aksoy ve Aksoy,
2003). Doğal afetlerin ne zaman yaşanacağına dair belirsizliğin olmasından dolayı okul
yöneticilerinin bu tarz felaketlere karşı her zaman bir acil müdahale eylem planlarının olması
gerekmektedir.
Yukarıda, verilen hizmetin doğasından kaynaklanan krizler ve dış etkenlerden
kaynaklanan krizler ayrıntılı olarak ele alındıktan sonra bu krizlerin yönetim süreci ele
alınacaktır.
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2.2. Kriz Yönetimi
Kurum ya da kuruluşların kriz durumlarında yönetilmesi normal zamanlardan farklılık
göstermektedir. Kriz anında atılacak adımların ve yapılacak faaliyetlerin her biri hayati önem
taşımaktadır. Krize yönelik önlemleri ve çalışmaları olan bir örgütün kriz durumlarında
yaşanılacak hataları minimum düzeye indireceği, yöneticilerin kriz durumlarında hazırlıklı
olmalarının krizi fırsata dönüştürebileceği ifade edilmektedir (Kuşay, 2005). Örgütlerin normal
zamanlardaki iş yapma ve karar verme alışkanlıklarıyla kriz koşullarına cevap vermelerinin
mümkün olmamasından dolayı kriz dönemlerinde farklı uygulamalar gerektirmektedir. Bu
noktada kriz yönetimi kavramı ön plana çıkmaktadır. Kriz yönetimi, bir yöneticinin muhtemel
tehlike durumlarında, örgüt amaçlarını kabul edilebilir bir maliyetle karşılamaya çalışma süreci
olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak kriz yönetimi kavramı ele alındığında, kriz olarak
nitelenen durumları ortadan kaldırmak için yapılan ve rasyonel bir şekilde uygulanan planlı ve
sistematik faaliyetler topluluğu olarak tanımlanmaktadır (Can, 2011). Ortaya çıkan krizlerde,
yöneticilerin sergilemiş oldukları kriz yönetim biçimleri de kriz yönetimi yaklaşımlarını
oluşturmaktadır.
2.2.1. Kriz yönetimi yaklaşımları
Örgütler için öncelikle önemli olan kriz çıkmadan önce, krizin gelmekte olduğunu hissedip,
önlemeye çalışmak ve yönetim yapısında buna göre değişikliklere gitmektir. Bu yapıldığı halde
kriz yine de çıkıyorsa krizi atlatmanın veya geçiştirmenin yollarının aranması gerekmektedir
(Can, 2011). Bu tarz durumlarda yöneticilerin sergileyeceği yaklaşımlar;
2.2.1.1. Krizden kaçma yaklaşımı: Kriz yönetiminde krizden kaçma yaklaşımı, arzu edilmeyen
durumları hafifletme veya krizden kaçınma stratejilerinden oluşmaktadır. Bu yaklaşım
savunmacı bir karaktere sahip olup, örgüt için ideal bir durum değildir. Sadece tehlikeye yönelik
krizlerde örgütün denge durumunu korumaya yönelik olup, fırsat krizi durumlarında alternatif
kayıp doğuran bir yaklaşımdır (Can, 2011). Tutar (2007), kriz ve değişim katsayısının yüksek
olduğu dönemlerde, plan yapmanın güç olduğu düşüncesiyle planlamadan uzaklaşmanın doğru
olmadığını ifade etmektedir. Ayrıca krizlerin planlama eksikliğinden doğacağını ya da örgütlerin
çok daha ayrıntılı plan yapmalarının örgütü krize sokacağını da ifade etmektedir. Krizden kaçma
planlarında önemli olanın; stratejinin belirlenmesi, kilit isimlerin belirlenmesi ve kritik
limitlerin belirlenmesidir.
2.2.1.2. Krizi çözme yaklaşımları: Bu yaklaşım krizi başarıya dönüştürme stratejilerini
içermekte, yöneticilerin paniğe kapılmadan, krizlerden nasıl kurtulacaklarının yollarını
göstermek ve krizi bir atlama taşı olarak kullanmalarını sağlayacak bir yaklaşımdır. Ayrıca iyi
yönetildiğinde yöneticileri başarıya götürebilecek bir yaklaşımdır (Can, 2011).
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2.2.2. Kriz yönetim süreci
Kriz yönetiminin uzun bir süreç olduğu dikkate alınarak, bu sürecin baştan sona iyi bir şekilde
planlanması krizin atlatılmasında önemli görülmektedir. Normal koşullardaki yönetim
politikaları kriz sürecini atlatmaya yeterli olmayacağından dolayı sürece ilişkin yeni politikalar
ve uygulamalar geliştirmenin en doğru hareket olacağı ifade edilmektedir (Ocak, 2006).

Uyarı
Sinyallerinin
Alınması

Hazırlık ve
Korunma

Krizin Kontrol
Altına
Alınması

Normal
Duruma Dönüş

Öğrenme ve
Değerlendirme
Şekil-1. Kriz Yönetim Sürecinin şemalandırılması (Can, 2011).
Kriz yönetim süreci yukarıda Şekil 1’de belirtildiği gibi uyarı sinyallerinin alınması, hazırlık ve
korunma, krizin kontrol altına alınması, normal duruma dönüş, öğrenme ve değerlendirme
aşamalarından oluşmaktadır (Can, 2011).
2.2.2.1.Uyarı sinyallerinin alınması: Krizle ilgili işaretlerin ortaya çıktığı bu aşama, krizin ilk
aşamasını oluşturmakta, fark edilmesiyle krizin çözümünü kolaylaştıracak bir aşama olduğu
ifade edilmektedir. Yöneticinin yapması gereken belirebilecek bir krizi gösteren sinyalleri,
gereksiz parazitlerden ayırmayı öğrenerek tepe yönetimini haberdar etmesidir (Can, 2011).
Genel olarak tepkisel örgütlere bakıldığında uyarı sinyallerinin göz ardı edildiği hatta verilen bu
mesajları engellemeye çalıştıklarının görüldüğü ifade edilmekte ve örgütün krize girmesine
neden olmaktadırlar (Mitroff’dan akt. Savçı, 2008). 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma
ilçesinde meydana gelen maden faciasında da yöneticiler kriz sinyallerini dikkate almamış,
görmezden gelmiş ve 301 vatandaşın ölümüne yol açan büyük bir krize neden olmuşlardır.
Maden işçilerinin anlatımlarına göre ocaktaki karbon monoksit seviyesinin arttığını, çalışma
yapılan sahada hava sıcaklığının normalin çok üstünde olduğunu söylemelerine rağmen
yöneticiler tarafından dikkate alınmamışlardır (www.odatv.com, 16.05.2014).
2.2.2.2. Hazırlık ve korunma: Örgütte krizin ortaya çıkmasının engellenmesi için uyarı
sinyallerinin iyi değerlendirilmesi, krize karşı önlemler alınabilmesinde hayati önem
taşımaktadır. Kurulacak olan hazırlık ve korunma mekanizmaları krizin ortaya çıkaracağı zararı
önleme amacıyla örgütün birimlerini, departmanlarını ve çevresini içermektedir. Öte yandan
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kriz dönemlerinde alınan önlemler kadar, bu önlemlerin telaşsız bir şekilde uygulanabilmesi
için aşağıdaki faaliyetlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu faaliyetler;
•

Kriz planının oluşturulması, kriz el kitabının hazırlanması, kriz yönetim takımının
oluşturulması,

•

Kriz denetim merkezinin kurulması, etkili iletişim kanallarının kurulması, planın test
edilmesi ve eğitim verilmesi gerekmektedir (Can,2011).

Örgütlerde krizleri önlemeye yönelik eğitimlerin ne kadar hayati önem taşıdığı 13 Mayıs 2014
tarihinde meydana gelen maden kazasında görülmektedir. Maden kazasından kurtulan işçilerin
verdikleri bilgilerde iş güvenliği eğitimi ve uygulamalarını en son altı yıl önce aldıklarını,
teçhizatlarını kontrol edemediklerini, kaza sırasında maskelerini kullanmaya çalıştıklarında
maskelerin çalışmadığını ve küf tuttuğunu ifade etmişlerdir (www.odatv.com, 18.05.2014).
2.2.2.3. Krizin kontrol altına alınması: Kriz yönetiminin ilk iki aşamasının başarıyla yerine
getirilmemesi nedeniyle kriz tüm şiddetiyle ortaya çıkmaktadır. Bu aşamanın amacı krizin
etkilerini önleyerek, krizin ortadan kaldırılması veya zararı en aza indirmektir (Can, 2011).
2.2.2.4. Normal duruma dönüş: iyileşme olarak da adlandırılan bu dönemde örgüt tekrar eski
haline getirilmeye çalışılmakta ve bozulan örgütün sistemlerini yeni duruma uygun olarak hızlı
bir şekilde yapılandırmaktır. Kriz sonrasında iyileştirme faaliyeti olarak yapılması gereken
çalışmalar;
•

Tüm personeli kapsayacak sistematik bir eğitim sürecinin başlatılması,

•

Çalışma ortamının iyileştirilmesi, toplantılarda kriz süreci ile ilgili geniş kapsamlı
bilgilerin verilmesi,
Kriz çözme ekiplerinin örgüt geliştirme ekiplerine dönüştürülmesi, çalışanlara yeni

becerilerin kazandırılması ve uzun dönemde etkisini yitirmeyecek düzeyde kriz eğitimlerinin
verilmesi gerekmektedir (Can, 2011).
2.2.2.5. Öğrenme ve değerlendirme: Kriz döneminde alınan karar, önlem ve uygulamaların
gözden geçirilmesi ve kriz döneminden dersler çıkarılması faaliyetlerini içermektedir. Bu
aşamada gerekli etkililiği göstermeyen, yaşanılan krizden ders çıkarmayan örgütlerin yeni
krizler yaşaması kaçınılmaz olmaktadır. Sonuç olarak hiçbir örgüt bütün krizleri önleyemez ama
her örgüt krizin meydana çıkma olasılıklarını azaltabilir ve maddi olarak ortaya çıkan maliyeti
düşürebilir (Can, 2011).
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2.2.3. Okullarda kriz yönetimi
Eğitim kurumlarında örgütün işleyişini, sistematik yapısını ve örgütteki uyumu bozan her şey
kriz olarak değerlendirilmektedir. Bu krizlerin kaynağı okul ya da öğrenciler olabileceği gibi
doğal kaynakların da krizlere yol açabileceği göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Ocak,
2006). Kriz yönetimi, krize yol açan durumlar ile önceden başa çıkabilecek stratejiler
geliştirmeyi ve ortaya çıkan krizlerin örgüte ve örgüt paydaşlarına verebileceği zararı en aza
indirmeyi gerektiren bir süreçtir (Gainey, 2009). Okullar için yapılan kriz tanımı ise; ani,
genellikle beklenmedik, okul topluluğunun önemli bir bölümünü derinden ve olumsuz olarak
etkileyen, çoğunlukla ciddi yaralanma veya ölüm içeren bir olay veya durum olarak
tanımlanmaktadır (Jones ve Paterson’dan akt. Aksoy ve Aksoy, 2003). Her okulun benzer
durumlara veya aynı olaya bile farklı tepkiler vereceğinden dolayı, okulların kriz tanımlarının
da kendilerine özgü olacağı ifade edilmektedir. Çünkü her okulun kendine özgü bir yapısı vardır
(Aksoy ve Aksoy, 2003).
2.2.3.1. Okullarda krize hazırlık: Kriz hazırlığı, bir kriz planının yaratılması, planın test
edilmesi, tüm personelin eğitilmesi, kriz el kitabının hazırlanması, bir kriz yönetim ekibinin
oluşturulması ve kriz yönetim merkezinin kurulmasını kapsamaktadır. Eğer sivil savunma, milli
eğitim, polis, asker, savcılık, itfaiye, sağlık ve belediye sivil toplum kuruluşları, yetkilileriyle
birlikte oluşturulan bir okul kriz planı yoksa kriz planı oluşturulması gerekmektedir. Kriz planı,
kriz öncesi, kriz sırasında ve kriz sonrasındaki faaliyetleri kapsaması gerekmektedir.
Geleneksel olarak okulların krize hazırlanma ve müdahale faaliyetleri incelendiğinde
yangın ve doğal afetlerle ilgili okul tahliye tatbikatları ile sınırlı kaldıkları görülmektedir.
Toplumda ve okullarda şiddetin artması, şiddete yönelik davranışlara da hazırlıklı olunması
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Poland ve diğerleri, 1999).
2.2.3.1.1. Okul için öngörülebilir risklerin analizini yapma: Okul yönetimi, kriz öncesinde okul içi
öngörülebilir risklerin analizini yapması gerekmekte ve okul yönetimiyle beraber diğer tüm
işgörenlerin desteğini alması gerekmektedir. Ayrıca diğer işgörenlerin desteğinin alınmadan
yapılan kriz planlarının yetersiz kalacağı da vurgulanmaktadır (Schirick, 2002). Bu bağlamdan
hareketle Rettig (1999), birçok okulun tam bir güvenlik planının olmadığı, olanların ise yeterli
seviyelerde olmadığını belirterek aşağıda verilecek olan yedi adımın takip edilerek okul
yöneticilerinin personellerinin ve öğrencilerinin güvenliklerini daha yüksek bir seviyeye
çıkarabileceklerini ifade etmektedir. Bu adımlar;
•

Okul çapında bir kriz yönetim timi oluşturarak okulu şiddetten arındırabilmek için
herkesin önleyici faaliyetlere katılımının sağlanması,
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•

Okul çapında devamlı güvenlik denetlemelerinin icra edilerek okulun riskli bölgelerinin
gözetlenmesinin sağlanması,

•

Değişik acil durumlar için politikalar ve prosedürler belirleyerek okulda meydana
gelebilecek tüm olası problemleri geniş bir yelpazede kapsayabilecek (insani krizler,
doğal afetler ve fiziksel tesis grubu gibi) politika ve prosedürlerin belirlenmesi,

•

Personele “Acil Durumlarda Davranış Yönetimi” ve “İlk Yardım” konularında eğitim ve
bilgi sağlayarak gerekli olan yöntem ve stratejileri de kapsayacak şekilde davranış
yönetimine sahip olmalarının sağlanması,

•

Öğrencilerin kendileri ve diğerleri için yardım arayabilmeleri için gerekli vasıtaların
sağlanması,

•

Öğrencilere şiddet içermeyen alternatif yöntemlerin öğretilmesi,

•

“Eğer …olursa?” türünden olasılıklar için planlamaların yapılarak çeşitli senaryoların
gözden geçirilmesi sağlanarak olumsuz olayların yaşanmasının önüne geçilebilmesi
sağlanacaktır.
Blythe (2001), okul için oluşturabilecek bir kriz cevap sisteminin etkili uygulanabilmesi

için sistemin okulun karakterine uygun olarak dizayn edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Çünkü okullardaki kriz durumlarının devamlılık göstermekte olduğunu ve bu krizlerin
çeşitliliğinin günden güne arttığını bundan dolayı eğitim sorumlularının krize hazırlanma, krizi
hazırlıklı olarak bekleme ve krize müdahale etmede en üstün gayretlerini göstermeleri
gerektiğini söylemektedir. Şiddet olaylarına hazırlık planının en temel öğesinin, okul ve
çevresinde yaşanması muhtemel tehditlerin, okulun coğrafi konumunun, mevcut öğrenci
yapısının, geçmişinin ve diğer önemli faktörlerin göz önünde tutularak analizinin yapılması
okulu krizlere hazırlamış olacağını ifade etmektedir (Blythe, 2001).
Potansiyel risk durumları incelenirken hedef, her bir potansiyel durumun ortaya çıkış
sıklığı, potansiyel durum ortaya çıktığında ise okula maliyetinin maddi ve manevi olarak
etkisinin ortaya konulmasıdır. Yapılan bu işlemle geçmişe bakılarak geleceğe yönelik tahminler
yapmayı içerir ve her bir potansiyel kriz durumunun geçerliliği hakkında muhakeme
yapılmasını gerektirir. Bu noktada sorulabilecek olan sorular aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

Bu kriz durumu geçmişte hiç ortaya çıkmış mıdır?

•

Çıktı ise ne zaman ortaya çıkmıştır?

•

Çıktığında ne olmuştur?
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•

Maliyeti ne olmuştur?

•

Aynı olayın gelecekte tekrar ortaya çıkma olasılığı nedir?

•

Eğer geçmişte böyle bir olay ortaya çıkmamış ise gelecekte ortaya çıkması
durumunda oluşacak maliyet için en iyi tahmin nedir?

•

Böyle bir durum ortaya çıktığında olabilecek en kötü şey nedir?

Öngörülebilir risk analizi ve planlama faaliyeti süresince grup diyaloğunun devam
ettirilmesi zor ve önemli bir görev olmasına rağmen grup üyelerinin kendilerini bu işe daha
fazla adamaları kriz duyarlılığının arttırılmasını sağlar (Schirick, 2002).
2.2.3.1.2. Krize müdahale ekibinin oluşturulması: Krize müdahale ekibi, hızlı karar verebilme
yeteneğine ve yetkisine sahip olan bireyleri içermesi gerekmektedir. Ekibin en önemli görevlisi
ekip lideri ve ekip yazmanı olarak belirtilmektedir. Krize müdahale ekibi oluşturulurken okul
yönetiminin okul içerisinden veya dışından ekibe dahil edilecek olan üyelerin özellikle hukuk,
güvenlik, psikoloji, psikiyatri, idari bilimler ve halkla ilişkiler alanlarında eğitim almış olanların
içerisinden seçilmesine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Deneyim sahibi kişilerin
ekip içerisinde yer almasıyla krize müdahale etmenin daha yararlı olacağı ifade edilmiştir
(İnandı, 2008). Bu bağlamda Blythe (2001), krize müdahale ekibinin muhtelif işlevleri icra eden
değişik personel unsurlarını temsil etmesi, eğitimli olmaları, çabuk reaksiyon gösterebilmeleri,
gerektiğinde diğer sorumluluklarını devredilmeleri, birlikte ekip olarak uyumlu çalışabilmeleri
ve iki taraflı olarak etkin bir iletişim becerisine sahip olma gibi özellikleri taşımaları gerektiğini
ifade etmektedir. Ayrıca kriz yönetim ekibinin reaktif olmaktan ziyade proaktif olmaları, bu
yüzden hazırlanma zamanlarının potansiyel şiddetin çok yakın olduğu veya gerçekleşmiş
olduğu zaman değil “Eğer şöyle olursa…” oyununu oynayan veya daha sonra ortaya çıkabilecek
durumlar için ne yapmaları gerektiğini bilen özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Krize müdahale ekibinin kimlerden ve kaç kişiden oluşacağına ilişkin kesin bir belirleme
yapmak mümkün görünmemektedir. Genel hatlarıyla müdahale ekibi, okul müdürünün
koordinatörlüğünde müdür yardımcıları, okul rehber öğretmeni, öğretmen ve veli
temsilcilerinden oluşabileceği ayrıca okulun büyüklüğüne göre ekibin sayısının belirlenebileceği
ifade edilmektedir. Bu bağlamda Perea ve Morrison (1997), okul yöneticilerinin veya
personelinin

yapabileceği

krize

müdahale

hazırlıklarından

ziyade,

il/ilçe

eğitim

müdürlüklerinin yapması gereken hazırlıklar ve kriz durumunda müdahale faaliyetlerinin nasıl
koordine edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedirler. 1997 yılının Mart ayında New Mexico
eyaleti Albuquerque şehrinde Hollywood video mağazasında yaşanan silahlı soygun esnasında
18 yaşındaki Highland Lisesi öğrencisi bir gencin hayatını kaybetmesiyle diğer okul öğrencileri
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üzerinde şok etkisi yaratan olayda şehir okul idaresi aranmış ve bu programda görevli olan
rehberlik ve danışma uzmanları okula gelerek birkaç gün boyunca öğrenciler, öğretmenler ve
aile bireylerinin acılarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmuşlar ve ölen öğrencinin anısına
bir anma töreni hazırlamalarına yardımcı olmuşlardır. Albuquerque şehir eğitim müdürlüğünün
iki yıl öncesinde olası kriz durumlarına ilişkin “Bölge Kritik Olay Reaksiyon Timi”ni oluşturması
ve bu time yönelik verilen eğitimleri güncellemesi, bölge çapında bir kriz reaksiyon yönetim
planını oluşturması, iletişim sistemlerinin, teçhizatlarına ve acil durum stoklarının
oluşturulması sayesinde yaşanılan krizin derinleşmeden önlenmesi sağlanmıştır. Bu timin
okullardaki kriz yönetim ekiplerine danışmanlık yapması, onları takviye etmesi sağlanarak
yaşanılan her krizin sonunda doğru değerlendirmelerin yapılarak benzer krizlerin önüne
geçilmesi hedeflenmiştir. Benzer uygulamaların ülkemiz okullarında uygulandığı takdirde
yaşanılan krizlerin hemen hemen tüm topluma travma yaşatmasının önüne geçilebileceği
öngörülmektedir.
Herhangi bir kriz durumu ortaya çıktığında yönetim ve koordinasyonun krize müdahale
ekibinde olmasına rağmen yaşanan krizin özelliğine göre krizi çözmede yardımcı olabilecek
ilgililerin oluşturduğu ek grup ve kuvvetlere de bazı sorumluluklar düşmektedir. 1990 yılı
sonbaharında Florida Üniversitesi Gainesville Kampüsü’nde meydana gelen seri cinayetler
sonrasında okulda bulunan krize müdahale ekibinin yanı sıra, yetkili makamlarca kurulan “Kriz
Görev Gücü” de kriz sırasında okul yönetimi, basınla ilişkiler, güvenlik vb. konularda verdikleri
tavsiyeler ve yardımlarla krize müdahale ekibine büyük kolaylıklar sağlamışlardır. Yukarıda
verilen kriz durumunda oluşturulan “Kriz Görev Gücü”nde aşağıdaki grupların temsilcileri görev
almışlardır:
•

Polis (Üniversite Polisi, Kasaba Polisi, Şehir Polisi)

•

Öğrenci Liderleri (Öğrenci Dernekleri Başkanları …)

•

Rehberlik Merkezi

•

Okul Yurt Hizmetleri

•

Öğrenci Faaliyetleri Ofisi

•

Üniversite Halkla İlişkiler Merkezi

•

Akademik Başkanlar

•

Kent Kriz Merkezi

•

Dini Liderler
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Yukarıda verilen “Kriz Görev Gücü” büyük bir özveri ve iş birliği içinde çalışmış, ders
kaydı, harç vb. durumların ertelenmesi gibi önerileriyle öğrencilerin kendilerini emniyette
hissedebileceği ailelerinin yanlarına dönmelerini sağlamıştır (Archer, 1992).
2.2.3.1.3. Krize müdahale ekibinin eğitilmesi: Blaythe (2001) eğitimin, kriz yönetim timi
üyelerinin tamamı için olduğu kadar idareciler ve diğer personel için de gerekli olduğunu, kriz
reaksiyon planlarının uygulanması için gerekli olan çeşitli prosedürleri içermesi ve programlar
hakkında personeli bilgilendirmesi gerektiğini belirtmektedir. Eğitimin sürekli devam eden bir
işlem olduğunu ve yaratıcı bir şekilde organize edilerek katılımcıların ilgileri yüksek tutularak
simülasyonlar, etkili bilgisayar programları ve internet tabanlı eğitim yoluyla krize müdahale
ekibinin eğitilmesi gerektiğini ortaya konmaktadır.
Krize

müdahale

planlama

süreci,

hazırlanmasından,

karar

verme

sürecinin

uygulamasına kadar katılımcı bir iş birliğini gerektirmektedir. Etkili bir kriz yönetimi planına
sahip olan okul yönetimi, ortaya çıkan dehşet verici olayların okul genelini kaosa sürüklemesini
ve belirsizliğe düşmesini engeller. Okul yönetimine verilecek olan krize müdahale eğitimi veya
oluşturulacak kriz önleme takımı krizin zararlarını en aza indirgemede önemli bir rol
oynayacaktır. Okul yönetiminin oluşturulan krize müdahale ekibine belirli aralıklarla aldıkları
eğitimleri güncelleyerek uygulama yaptırmaları gerekmektedir. Herhangi bir takımın
oluşturulamadığı durumlarda ise okulun çeşitli yerlerine asılacak bildirgeler okul yönetimin
veya personelinin kriz durumunda daha koordineli çalışmasını sağlayacağı belirtilmektedir
(Aksoy ve Aksoy, 2003).
2.2.3.1.4. Krize müdahale planlarının hazırlanması: Kibble (1999), okullarda şiddetin artması,
okul dışında meydana gelen olaylar ve öldürücü aletlerin okullara getirilmesiyle yaşanan can
kayıplarından dolayı ortaya çıkan krizlere karşı krize müdahale planının oluşturulması
gerektiğini ifade etmektedir. Birçok yerel eğitim otoritesinin kriz yönetim planlarını
oluşturabileceklerini, sivil otoritelerle iş birliği içerisine girerek olası bir kriz durumunda
birlikte hareket etmenin krizin yıkıcı etkilerini azaltacağını ileri sürmektedir. Oluşturulan kriz
yönetim planlarıyla ilgili düzenli egzersizlerin yapılması gerektiğini söylemektedir. Kriz
durumunun alarm vermesiyle beraber medya sorumlusu, okul müdürü, sosyal yardım görevlisi
ve diğer personel önceden planlandığı şekilde olaya müdahale etmeleri gerektiği, kriz anında
kargaşaya yol açmadan herkesin görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtmektedir (Kibble,
1999).
Blythe (2001), iyi bir muhakeme yeteneğinin ve sağduyunun yerinin doldurulamasa da
kararlar, hal tarzları ve dokümantasyon şekli için bir yol haritasının bulunması çabuk bir
reaksiyon gösterilebilmesi için hayati önem taşımaktadır. Kriz yönetim ekibinin anahtar
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prosedürleri, haberleşmeyi ve muhtemel kriz senaryoları için hazırlanmış bulunan reaksiyon
planlarını başlatarak okulun kriz reaksiyonunu yürütecektir. Hazırlanacak krize müdahale
planında, anında müdahale için önceden belirlenmiş olan detaylı direktifler, açıkça belirtilmiş
başlıklar (kayıp öğrenci, ateşli silah kullanımı, yiyecek zehirlenmesi gibi) halinde bulunmalıdır.
Bu başlıklar aşağıda sunulan durumlar için acil müdahaleyi kolaylaştırıcı nitelikte olmalıdır.
•

Krizin kaynağının ve boyutunun belirlenmesi

•

Yetkililere araştırmalarında yardımcı olunması

•

Krizin takip edilmesi

•

Organizasyonun sorunluluklarının ortaya konması

•

Krizin sona erdirilmesi amacıyla mantıklı hareket edilmesi

•

Krizden etkilenen kimselerin interaktif iletişim ve medya aracılığı ile kriz hakkındaki
bilgilerinin güncellenmesi

•

Krizden

etkilenen

herkesin

kendilerini

nasıl

koruyabilecekleri

hususunda

bilgilendirilmeleri (Kennedy, 1999).
Okul kriz yönetimi yaklaşımında öncelik verilmesi gereken en önemli noktanın, kriz
iletişim planının oluşturulması olduğu, krizin çözümünün ise, etkili iletişim yöntemleri ile
mümkün olup ve bu iletişim yöntemlerinin detaylandırılarak planlanması için ciddi eğitim ve
hazırlık gerektirmektedir (Badzmierowski, 2011). Okullarda, yangın, deprem gibi doğal afetler,
sistemden ya da kaynakların kullanımından kaynaklı krizler veya şiddet olaylarının
yaşanmasından doğan krizler görülebileceğini, bazı şiddet olayları genel anlamda bütün
okullarda görülebilirken, bazılarının da o okula özgü krizler olabileceği belirtilmektedir. Kriz
yönetim planları hazırlanırken, olasılıkların iyi değerlendirilip ve okul toplumunun duyarlı
olduğu noktalar dikkate alınarak; planların ortaya çıkan kriz durumlarına göre değişken
olabileceği ifade edilmektedir. Kriz yönetimi planları, kriz sırasında ya da sonrasında okul
paydaşlarının katılımını gerektirmektedir. Direkt ya da dolaylı yoldan kriz durumundan
etkilenen paydaşların, ortaya çıkan kriz durumuna dair iletişim halinde olmaları ve bu iletişimin
eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi kriz yönetiminin başarılı olabilmesi için önemli bir
etken olduğu ifade edilmektedir. Kriz yönetim planları, krize yol açabilecek durumların detaylı
tanımını ve bu durumların ortaya çıkması halinde hızlı ve etkili cevap verip krizi çözebilecek
sürecin tanımlanmasını içermesi gerektiğini, aynı zamanda kriz yönetim planlarının sağlıklı bir
şekilde işletilebilmesi için okul paydaşları ile süreç içerisinde sağlıklı, krize dair eksiksiz
bilgilendirici bir iletişimin kurulmasının şart olduğunu söylemektedir (Badzmierowski, 2011).
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Bu bağlamda olası durumlar karşısında yapılan planların sonucunda denge durumunun tekrar
nasıl sağlanacağının da belirtilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı planda bulunacak hareket
tarzları, ekip elemanlarının devam eden sorunların çözümüne acil müdahale edebilecek şekilde
olmalıdır. Ayrıca krize müdahale planı ebeveynleri, basını, öğrencileri, okul personelini
bilgilendirerek onları rahatlatacak nitelikte olmalıdır. Oluşturulan krize müdahale planında kriz
anında ulaşılması gereken acil telefon numaralarının, haber verilecek kişi listelerinin, tahliye
planlarının ve okula ait diğer özel bilgilerin bu planda yer alması gerekmektedir (İnandı, 2008).
2.2.3.2. Krize müdahale: Krize müdahalenin öncelikli amacı dengesizlik durumunun çözülerek,
mevcut problemin sona erdirilmesidir. Krizi yönetecek liderin krizdeki kişiyle dostça, kendine
güven veren bir ilişki kurması gerekmektedir. Lider, krizi yaşayan kişinin dışavurum işlemini
kendi isteği ile yapmasına izin vermeli, kişi önyargısız bir şekilde dinlenmeli, krizdeki kişinin
düşüncelerine yön vermeye çalışmaması gerekmektedir (Berman, Berman ve Gillen, 1998).
Bireylerin krizlere karşı tepkileri farklılıklar gösterip, bireyleri cesaretlendirecek pek
çok yöntemin olduğu ifade edilmektedir (Badzmierowski, 2011). Eğitim örgütlerinde kriz
yaşandığında krize müdahale etmek ve yönetmek için önceden plânlanan stratejilerin işleme
konulması, krizin olumsuz etkilerini azaltacaktır. Kriz anlarında bireylerin duyguları dikkate
alınmalı, oluşan paniğin önlenmesi için öğrencilere, personele ve velilere krizin nedeni ne olursa
olsun bu durumla başa çıkılabileceği mesajının iletilmesi ve güven sunulması gerekmektedir
(Sayın, 2008). Bu dönemde kriz tüm yönleriyle ortaya çıkmakta ve müdahale edilmesi
gerekmektedir. Niteliği ne olursa olsun kriz belirtileri ortaya çıktıktan ya da kriz haberi
alındıktan sonra atılacak adımlar ve bunlarla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı genel hususlar
aşağıda belirtilmektedir (NCSDP, 1988; Sandoval, 1988; Colorado State Department of
Education,1990; Deaton ve Morgan, 1992; Jones ve Paterson, 1992; Akt. Erkan, 1996).
2.2.3.2.1. Krize müdahale ekibinin toplanması: Daha önceden oluşturulmuş olan kriz planına
göre kriz müdahale ekiplerinin göreve çağrılması gerekmektedir. Erkan (1996), kriz ortaya
çıktıktan sonra koordinatörün kriz kurulunu toplantıya çağırması gerektiğini belirtmektedir.
2.2.3.2.2. İlgililerin okula çağrılması: Krizin niteliği, alınacak tedbirler ve üyelerin görevleri
kısaca gözden geçirildikten sonra Milli eğitim müdürlüğünün krizden haberdar edilmesi
gerekmektedir.
2.2.3.2.3. Üst makamların krizden haberdar edilmesi: Üst makamlara bilgi verildikten sonra
gerekli malzemeler ivedilikle istenmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde semt polikliniğinden ve
semt karakolundan yardım istenir. Kriz yönetim merkezine yeni bilgiler geldikçe bir üst kurula
düzenli bilgi akışı sağlanır. Daha sonra medyaya doğru ve eksiksiz biçimde olay aktarılır.
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2.2.3.2.4. Okulda görevli öğretmenlerin haberdar edilmesi: Kriz mesai saati içerisinde olmamışsa
gerekli çalışmalar yapılarak çeşitli yollarla öğretmenlere ulaşılarak mesai başlamadan önce
çalışmalar yazılı olarak verilir ve anlatılır. Öğretmenlerle yapılan toplantıda olay ya da durumla
ilgili kesinleşmiş tüm bilgiler, alınan ve alınmakta olan tedbirler, öğretmenlerin krizin
atlatılmasında oynayacakları roller ve görevleri onlar tebliği edilir. Ayrıca krizin öğrencilerde
yaratabileceği etkiler ve bunlarla baş etmede yararlanabilecekleri öneriler de öğretmenlere
sağlanır. Bu tür bilgilerin krize müdahale ekibi tarafından önceden hazırlanarak yazılı halde
öğretmenlere sunulması, zamandan tasarruf edilmesi açısından yararlı olacağı öngörülmektedir.
2.2.3.2.5. Öğrencilerin krizden haberdar edilmesi: Öğretmenlerden sonra öğrenciler de yazılı
olarak bilgilendirilir ve gerekirse ekip tek tek sınıflara girerek olayın doğrusu anlatılır.
Öğrenciler bilgilendirilirken, onların gelişimsel düzeylerine uygun bir şekilde bilgilendirme
yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gereksiz ayrıntılar öğrencileri yeni bir krizin içerisine
sokabilir.
Büyük gruplar kitlesel heyecan ve histeriden kolayca etkilenebileceğinden dolayı, tüm
öğrenciler bir arada iken ya da sınıflara hoparlörle yapılacak duyurular durumun kontrolünü
daha da güçleştirerek karmaşaya yol açabilir. Bu nedenle krize müdahale ekibi her dersliğe ayrı
ayrı giderek olayı ayrıntılı olarak anlatmalı ve sorulara cevap vermelidir. Bu bağlamda farklı
olarak her dersliğin öğretmenine daha önceden hazırlanmış olan duyuru metninin
öğretmenlerce okutulması da öğrenciler arasında çeşitli söylentilerin yayılmasının önüne
geçilebileceği öngörülmektedir.
Kriz esnasında krize müdahale ekibinin öğrencilerle gireceği iletişim ve etkileşimde
dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda sunulmaktadır (Considine ve Steck’ten Akt.
Erkan, 1996).
1) Öğrencilerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerine izin verilmelidir.
Öğretmenlerin normal ders planlarının dışına çıkarak, öğrencilerin söz konusu olayla
ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesine fırsat verecek yöntem ve tekniklerden
yararlanması gerekmektedir. Öğrencileri etkinliğe katabilmek için olayla ilgili hislerini,
olaya dair neler yapılmasını istediklerini, birbirlerine nasıl destek olabileceklerine
ilişkin sorular sorularak öğrencilerin olumlu-olumsuz tüm duygu ve düşüncelerini
aktarabilecekleri bir ortam hazırlamaları gerekmektedir.
2) Öğrencilerin gelişimsel özellikleri birbirinden farklı olduğundan ya da kriz yaratan
durumu anlamlandırmalarında farklılıklar doğabileceğinden olayı ana hatlarıyla fazla
detaya inmeden basit ve doğrudan bir dil kullanılması gerekmektedir. Öte yandan
öğrencilerin ölüm olayına bazıları üzüntü, öfke ve kızgınlık gösterirken, bir kısmı
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suçluluk duygusu yaşayarak içine kapanmak gibi farklı tepkiler gösterebilmektedirler.
Öğrencilerin bazıları da yaşanan olaydan hiç etkilenmemiş hatta neşeli bile
olabilmektedirler. Bu öğrenciler yaşanan olaydan hiç etkilenmemiş ya da olumsuz
duygularını maskelemek için bu biçimde davranıyor olabilirler. Diğer öğrencilere bu gibi
olayların yaşanabileceğini, bu tarz tepkilerin doğal olduğunu ve anlayışla karşılamaları
gerektiği anlatılması gerekmektedir. Bu süreçte psikolojik yardım alması gereken
öğrencilerin de tespit edilmesi gerekmektedir.
3) Açıklama yapılacak olan küçük yaştaki çocuklar konusunda dikkatli olunması
gerekmektedir. Bu yaştaki öğrenciler aşırı genellemeler yapabilirler. Ölen bir kişi için
“uzun bir yolculuğa çıktı, gökyüzüne yolculuğa çıktı” gibi gerçek dışı açıklamalardan
çocuğu beklenti içerisine sokarak çocuğun daha fazla olumsuzluk yaşamasına sebep
olabilir.
4) Öğrencilerin, krize neden olan olay ya da durum ile ilgili inanca dayalı olarak
cevaplandırılabilecek
farklılıklarından

soruları

için

kaynaklanabilecek

ebeveynlerine
sorunların

yönlendirilmeleri
ortadan

inanç

kaldırılabileceği

öngörülmektedir.
2.2.3.2.6. Velilerin kriz konusunda bilgilendirilmesi: Öğrenci velileri, kriz durumunun aciliyetine
göre telefonla ya da yazılı olarak da bilgilendirilebilir. Velilere yapılacak duyurularda da
doğruluğu kesinleşmiş bilgilerin, alınan ve alınmakta olan tedbirlerin bildirilmesinin yanında
velilerin yapabileceği birtakım önerilerin de verilmesi gerekmektedir.
2.2.3.2.7. Kriz konusunda medyayla ilişkilerin nasıl sağlanacağının tespiti: Medyanın
bilgilendirilmesi konusunda Aksoy ve Aksoy (2003), kriz durumunda medyanın krizleri
sansasyonelleştirerek servis etmesinden dolayı okul yönetimin veya bölge yönetiminin
medyayla iyi ilişkiler kurması gerektiğini ve kriz anında medyayı doğru bilgilendirerek olayın
boyutlarının yanlış bilgilerle kamuoyuna servis edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade
etmektedir.
Poland (2001), kamuoyuna ne tip mesajlar gönderme ihtiyacımızın olduğu, bu mesajları
en iyi nasıl yollama ve medya ile en iyi nasıl ilişki kurmamız gerektiği gibi soruların acil durum
öncesi ve sonrasında uygun cevaplar bulmanın krize müdahale ekibinin görevleri olduğunu
belirterek aşağıdaki iş ve işlem basamaklarının takip edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
•

Öncelikle basının önemsediği Kim? Ne? Ne zaman? Nerede? Neden? Nasıl? gibi
sorulabilecek muhtemel soruların cevaplarının hazırlanması gerekmektedir.
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•

Basınla toplantı yapmaya hazırlanan acil durum sözcüsü, basın görüşmesinin konusunu,
tartışılabilecek konuları, iletişimin önemli noktalarının neler olduğuyla ilgili hazırlık
yapması gerekmektedir.

•

Olayın fazla duygusal ve romantik hale getirilerek anlatılmaktan kaçınılmalıdır.

•

Olaya karışan kişilerin ismi yakınlarının haberi olmadan ve polis isimleri anons etmeden
önce verilmemelidir. Kişinin yakın akrabalarının olayı medyadan öğrenmemesi için
önceden kendileri ile bağlantı kurulması gerekmektedir.

•

Kişilerin olaya nasıl karıştıklarına ilişkin fazla detaya girilmeden genel cümlelerle bilgi
verilmelidir.

•

Medyayla iletişim kurarken basit bir dil, kısa cümleler, dost ve anlayışlı yaklaşma,
konuyu iyi bilme, içten ve duyarlı olma ve sözsüz iletişimi iyi kullanmak gibi konularda
dikkatli olunmalıdır. Medyayla konuşurken kamuoyu ile konuşulduğunun farkında
olunmalıdır.

•

Medyayı müttefik olarak görüp, amaçlara ulaşmak için çok değerli bir kaynak olduğu göz
önünde bulundurulmalıdır.

•

Medyanın bilgiyi sizden alması başka kaynaklardan almalarından çok daha iyi olup bilgi
vermekten kaçınılmaması gerekmektedir.

•

Medyaya karşı sarf edilen her sözün kayıt altına alındığı unutulmamalı ve basın
mensuplarının sizi doğru anlayıp anlamadığı kontrol edilmelidir.

2.2.3.2.8. Krizden etkilenen okul personeline psikolojik yardım sağlanması: Krize müdahalenin
sonunda krizden etkilen okul işgörenlerine psikolojik destek sağlanmalı ve bir durum
değerlendirmesi yapılarak eksikliklerin değerlendirilmesi gerekmektedir (İnandı, 2008).
2.2.3.2.9. Genel değerlendirmenin yapılması: Okulda kriz yaratan olay ya da durum ortadan
kalktığında krize müdahale ekibi yeniden toplanarak; kriz anında nelerin yapıldığını, nelerin
yapılmadığını değerlendirmek için toplantı yapmalıdır. Okulun ve olayın durumuna göre çeşitli
düzenlemeler ya da değişiklikler yapılabilir. Bu bağlamda milli eğitim düzeyinde bir kriz kurulu
oluşturulması, tüm bölgeyi etkileyebilecek bir kriz durumunda yararlı olacaktır (Erkan, 1996).
2.2.3.3. Krize müdahale sırasında sık sık karşılaşılan problemler: Kriz anında sık
karşılaşılan reaksiyon problemlerini Blythe (2001) aşağıdaki gibi açıklamaktadır:
2.2.3.3.1. Tanımlama: Bir krizi nasıl tanımlayabileceğimizin kesin olarak bir yanıtı
bulunmamaktadır. Ne zaman, nerede, ne şekilde ortaya çıkacağı belli değildir. Krizler aynı
31

Adnan Karakuş, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018

zamanda panik, şok duyguları gibi adlandırılabileceği gibi her kriz diğerinden farklılık
göstermektedir. Birçok kurumun çok katı bir şekilde olası kriz durumlarını göz önüne alarak
hesaplamalar yapmalarına rağmen, yöneticilerin mevcut duruma adapte olmaları ve değişik
durumlara farklı tepkiler vermelerinden dolayı krizleri önleyememektedirler. Ayrıca aynı
durum

bir

zaman

kriz

olarak

değerlendirilirken

başka

bir

zaman

kriz

olarak

değerlendirilmemektedir. Krize müdahale ekipleri aceleci davranarak krizden kaynaklanan
endişeyi sonlandırmak için açık oturumlar düzenlerler. Ancak yaşanılan olayın tüm okulu
etkilediğini göremezler. Örneğin, bir okul kampüsünde cinayet, intihar, silahla yaralanmalar,
terör ve tecavüz gibi olaylar yaşandığında krize müdahale ekibi yalnızca olayı yaşayan o
öğrenciyle ilgilenmemesi gerekir. Diğer öğrenciler yaşanılan olayın içinde olsun olmasın bu olay
tüm okulun problemi olarak görülmeli ve diğerlerine de müdahale edilmelidir (Siegel, 1991).
2.2.3.3.2. Yetki: Kriz durumu oluştuğunda bazı idarecilerin vermemeleri gereken kararları
verdiğini (personelin olay yerinin fotoğraflanmasına danışmadan izin vermesi), yöneticilerin
hemen hareket gerektiren konularda harekete geçmek için kendilerini yetkili görmemeleri
krizin büyümesine yol açacaktır. Kriz reaksiyonunda yer alan yöneticiler, karar verme
yetkilerinin sınırlarını bilmeli, yetkilendirilme sınırları açıkça belirtilmelidir.
2.2.3.3.3. İletişim: Krizin en yoğun olduğu noktada, hayati bilgi iki yönlü olarak kriz yönetim
timine ve kriz yönetimin timinden diğer bireylere efektif bir şekilde akmalı, sıklıkla kime, neyin,
ne zaman haber verilmesi gerektiği hususunda yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi
gerekmektedir. Ayrıca krizden etkilen hedef kitlelere en doğru mesajın en doğru kişiler
tarafından ve en doğru kanal tarafından iletilmesi krizin olumsuz etkilerini fırsata çevirme ya da
krizin zararlarını en aza indirmede yararlı olacağı öngörülmektedir (Kuşay, 2005).
2.2.3.3.3. Beklentiler: Okul idarecileri, halkla ilişkiler personeli, hukuk danışmanı, güvenlik
personeli ve diğerlerinin kriz yönetim ekibinin nasıl reaksiyon göstermesi gerektiğine dair
beklentilerin karşılanarak ekibin koordineli çalışmasının sağlanması gerekmektedir. Aksoy ve
Aksoy (2003), okul yöneticilerinin krize müdahale takımını oluşturmalarını, kriz yönergeleri
çıkarmalarını, krize müdahale planı oluşturmalarını, kriz durumunda görsel ve yazılı basınla
ilgilenecek personeli belirlemelerini, çevre kaynakları ile eşgüdüm içinde olmalarını,
oluşturulan krize müdahale takımının eğitimi konusunda sık sık toplantılar düzenleyerek
eğitilmeleri gerektiğini belirmektedirler. Sonuç olarak, “Ortaokullarda ortaya çıkan krizlerde
ortaokul yöneticilerinin kriz yönetimine ilişkin yeterliliklerinin öğretmen algılarına göre
incelenmesi” çalışması yapılarak yöneticilerin bu alandaki eksiklikleri belirlenerek olası krize
müdahale planları önerilecektir.
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3. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, örneklem ve verilerin toplanmasında yararlanılan
araçlara ait bilgilere yer verilmiştir.
3.1. Araştırma Modeli
Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Betimsel çalışmalar, neyin ne
olduğunu saptamaya dönük çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Yapılan bu çalışmalar, bilimin
betimleme amacına hizmet etmekle birlikte, aynı zamanda daha sonraki çalışmalar içinde
denence

üretmeye

yönelik

öngörüler

sağlamaktadır.

Betimsel

çalışmalar

gözlemler

nesnelleştirilebilirse yani ölçme sonuçlarına dayandırılırsa bilimsel olarak kabul edilmektedir.
Betimsel çalışmalar genellikle tarama (survey) çalışmaları şeklinde ele alınmaktadır (Erkuş,
2009). Tarama modelleri genel olarak var olan durumu ya da gerçekliği olduğu gibi araştırıp
açıklamaktadır. Tarama modeli; nesneye, olguya, olaya bireye vb. ilişkin günümüzdeki ya da
geçmişteki verilerin tamamının gözden geçirilmesi mantığına dayanmaktadır. Böylece
araştırılan olguya ilişkin dağınık veriler toparlanacak, sınıflandırılacak, düzenlenecek ve
çözümlenecektir (Doğanay, Ataizi, Şimşek, Balaban ve Akbulut, 2012). Bu çalışmada okul
yöneticilerinin kriz yönetme becerilerinin ne düzeyde olduğu öğretmenlerin ve yöneticilerin
görüşlerine göre betimlenecek ve ölçekteki sorulara verilen yanıtların cinsiyet, kıdem, yaş,
eğitim durumu ve kriz yönetimine ilişkin hizmetiçi eğitim alıp-almamaları gibi değişkenlere
göre aralarındaki ilişkiye de bakılacağı için aynı zamana bu çalışma ilişkisel bir çalışmadır.
3.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Mersin ili merkez ilçelerinde yer alan
ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Mersin ili merkez ilçelerde
(Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) 122 ortaokul yer almaktadır. Bu ortaokullarda çalışan 97
okul müdürü, 210 müdür yardımcısı ve 3798 öğretmen bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır
(Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018). Çalışma evreninden oransız eleman örnekleme
yoluyla seçilen 3798 öğretmenden, 342’si erkek ve 393’ü kadın öğretmen olmak üzere toplam
735 öğretmen; 307 yöneticiden 127’si erkek, 22’si kadın yönetici olmak üzere toplam 149
yöneticinin ölçeği değerlendirmeye alınmıştır. Saunders, Lewis ve Thornhill’e (2009) göre sayısı
belli olan evren için örneklem hesaplaması doğrultusunda bu araştırmanın örneklemi %95
güven düzeyinde ve %5’lik hata aralığındadır. Bu çalışma için yeterli örneklem sayısına
ulaşıldığı düşünülmektedir. Cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, kriz yönetimi ile ilgili hizmetiçi
eğitim alıp-almama değişkenlerine göre öğretmen ve yönetici sayıları örneklem içindeki
yüzdelik oranları hakkındaki detaylı bilgi Tablo 3.1.”de verilmiştir.
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Tablo 3.1.
Öğretmen ve Yöneticilerin Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu, Kıdem, Kriz Eğitimi
Alıp-Almama Durumlarına Göre Dağılımı
Konum
Demografik
Özellikler

Yönetici

Erkek
Kadın
Toplam
20-25 yaş
26-30 yaş
31-35 yaş
Yaş
36-40 yaş
41 yaş ve
üzeri
Toplam
Ön lisans
Öğrenim Durumu Lisans
Yüksek Lisans
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15
yıl
arası
Kıdem
16-20
yıl
arası
21 yıl ve üzeri
Toplam
Evet
Kriz Eğitimi AlıpHayır
Almama
Toplam
Cinsiyet

Öğretmen
N

%

N

%

127
22
149
14
41
37

85.2
14.8
100
9.4
27.5
24.8

342
393
735
38
124
208
185

46.5
53,5
100
5.2
16.9
28.3
25.2

57

38.3

180

24.5

149
112
37
149
13
30

100
75.2
24.8
100
8.7
20.1

735
24
666
45
735
136
160

100
3.3
90.6
6.1
100
18.5
21.8

42

28.2

198

26.9

29

19.5

130

17.7

35
149
38
111
149

23.5
100
25.5
74.5
100

111
735
81
654
735

15.1
100
11.0
89.0
100

Tablo 3.1.’de belirtildiği gibi araştırmanın örneklemi öğretmen 342 erkek (%46,5), 393
kadın (%53,5); yönetici 22 kadın (14,8), 127erkek (85,2) olmak üzere 884 kişiden
oluşmaktadır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 38’i (%5,2) 20-25 yaş, 124’i (%16,9) 26-30 yaş, 208’i
(%28,3) 31-35 yaş, 185’si (%25,2) 36-40 yaş, 180’i (%24,5) 41 yaş ve üzerindedir. Araştırmaya
katılan yöneticilerin ise 14’ü (%9,4) 26-30 yaş, 41’i (%27,5) 31-35 yaş, 37’si (%24,8) 36-40 yaş
ve 57’si (%38,3) 41 yaş ve üzeri kişiden oluşmaktadır.
Araştırmaya katılan 24 öğretmen (%3,3) ön lisans, 666 öğretmen (%90,6) lisans ve 45
öğretmen (%6,1) yüksek lisans öğrenim mezunudur. Araştırmaya katılan 112 yönetici (%75,2)
lisans ve 37 yönetici (%24,8) yüksek lisans mezunudur.
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Araştırmaya katılan 136 öğretmen (%18,5) 1-5 yıl arası kıdeme, 160 öğretmen (%21,8)
6-10 yıl arası kıdeme, 198 öğretmen (%26,9) 11-15 yıl arası kıdeme, 130 öğretmen (%17,7) 1620 yıl arası kıdeme ve 111 öğretmen (%15,1) 21 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir. Araştırmaya
katılan 13 yönetici (%8,7) 1-5 yıl arası kıdeme, 30 yönetici (%20,1) 6-10 yıl arası kıdeme, 42
yönetici (%28,2) 11-15 yıl arası kıdeme, 29 yönetici (%19,5) 16-20 yıl arası kıdeme ve 35
yönetici (%23,5) 21 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir
Araştırmaya katılan öğretmenlerden 81(%11,0) kişi kriz yönetimine ilişkin krize eğitimi
almış olup; 654 öğretmen (%89,0) kriz eğitimi almamıştır. Ayrıca 38 yönetici (%25,5) kriz
yönetimine ilişkin kriz eğitimi almış, 111 yönetici (%74,5) herhangi bir kriz eğitimi almamıştır.
3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır.
3.3.1. Kişisel Bilgiler Bölümü
Ölçeğin bu bölümünde öğretmenlere ve yöneticilere cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki kıdem yaş
grubu ve kriz yönetimine ilişkin eğitim alıp-almama gibi kişisel bilgilerini anlamaya yönelik
sorular sorulmuştur.
3.3.1.1. Ölçekte Yer Alan Bağımsız Değişkenlerin Alınmasına İlişkin Açıklamalar
Cinsiyet: Kadın öğretmenlerin ve erkek öğretmenlerin “İlköğretim okulu müdürlerinin kriz
yönetim becerileri ölçeği”nde yer alan alt boyutlara ilişkin değerlendirmelerini belirli kriterlere
göre yapacak olmalarından dolayı kadın öğretmenlerin ve erkek öğretmenlerin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılığın çıkmayacağı düşünülmektedir. Yöneticiler bakımından ise erkek
yöneticilerin kadın yöneticilerden hemen hemen her zaman sayıca çok fazla olmaları, onlara
yönetim tecrübesi sağlayacağından dolayı erkek yöneticilerin kendilerini kriz yönetimi
konusunda daha başarılı değerlendirebilecekleri öngörülmektedir.
Yaş: Öğretmenlerin yaş durumlarına göre yöneticilerinin kriz yönetim becerilerini
değerlendirirken, genç yaştaki bir öğretmenin kriz yönetimi konusunda yeterli bilgi, deneyim ve
tecrübesi olmayacağından dolayı yöneticisini değerlendirirken gerekli donanıma sahip
olamayacağı öngörülmektedir. Yaşa bağlı olarak deneyim ve tecrübenin artacağından dolayı yaş
grubu yüksek olan öğretmenlerin, yöneticilerini değerlendirirken daha objektif ve daha etkili
kararlar vereceği beklenmektedir. Bundan dolayı öğretmenlerin yaşı arttıkça yöneticilere ilişkin
kriz yönetim beceri algıları da artacaktır. Yöneticilerin ise yaşa bağlı olarak yönetim
tecrübelerinin artacağı için yaş arttıkça kriz yönetim becerilerinin de artacağı düşünülmektedir.
Kıdem: Öğretmen ve yöneticilerin kıdemlerinin arttıkça kriz yönetim becerilerinin artacağı
öngörülmektedir. Mesleğe yeni başlayan öğretmen ve yöneticilerin diğerlerine göre kriz
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yönetim becerisi oldukça düşük olacaktır. Çünkü mesleğe yeni başlayanlar, ortaya çıkan birçok
kriz vakasıyla ilk defa karşılaşacakları için yeterli düzeyde kriz yönetim performansı
gösteremeyeceklerdir. Kıdeme bağlı olarak ortaya çıkan vakalarla mücadele etme ve
değerlendirme yeterliliği kıdem arttıkça gelişeceği öngörülmektedir.
Öğrenim durumu: Öğretmenlerin eğitim durumlarına göre (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans)
eğitim düzeyi arttıkça farkındalığın artacağı öngörülmektedir.

Yöneticilerin eğitim

durumlarının arttıkça (Lisans, Yüksek Lisans) kriz yönetim becerilerinin de artacağı
öngörülmektedir. Yönetici ve öğretmenlerin yüksek lisans programlarında aldıkları “Araştırma
Yöntemleri Dersi”nin içeriği ile problem çözme yöntemlerinin aşamaları benzerlik
gösterdiğinden yönetici ve öğretmenlere kriz yönetimi konusunda rehberlik edecektir. Ortaya
çıkan kriz durumlarında aldıkları eğitim sayesinde başarılı bir kriz yönetimi performansı
gösterecekleri düşünülmektedir.
Kriz Eğitimi Alıp-Almama: Öğretmen ve yöneticilerin kriz yönetim becerilerine ilişkin eğitim
alan yönetici ve öğretmenlerin almayanlara göre kriz yönetim becerileri daha yüksek olacaktır.
Bu alana ilişkin aldıkları eğitim ve uyguladıkları kriz senaryoları onlarda farkındalık yaratıp
karşılaştıkları kriz vakalarında daha etkin olmalarını sağlayacaktır.
3.3.2. İlköğretim okulu müdürlerinin kriz yönetim becerileri ölçeği
Araştırmada veri toplama aracı olarak ortaokul yöneticilerinin okullarında çıkan kriz
durumlarını yönetme becerilerinin, öğretmen ve yönetici görüşlerine göre değerlendirebilmek
amacıyla, Aksu ve Deveci (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz
Yönetim Becerileri” ölçeği kullanılacaktır.
Katılımcılardan

yanıtlaması

istenen

ölçeğin

birinci

bölümünde;

araştırmanın

örneklemini oluşturan ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin cinsiyet, yaş grubu,
öğrenim durumu, mesleki kıdemi, kriz yönetimine yönelik HİE alıp almadığına yönelik kişisel
bilgilerine yer verilmiştir. İkinci bölümde “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz Yönetim
Becerisi” ölçeği yer almaktadır. Aksu ve Deveci (2009) tarafından hazırlanan ölçek üç alt
boyuttan oluşmaktadır.
Ölçekte

yer

alan

maddeler

araştırmacılar

tarafından

gerekli

inceleme

ve

değerlendirmeler yapıldıktan sonra alt boyutlara ayrılarak isimlendirilmiştir. Ölçekte yer alan
ilk 7 madde “kriz öncesi dönem”; 8. madde ile 15. madde arasında yer alanlar “kriz dönemi” ve
16. madde ile 31. madde arasında kalanlar ise “kriz sonrası dönem” olarak adlandırılarak ölçek
üç alt boyuta ayrılmıştır. Çalışmanın faktör analizine uygunluğunu belirleyebilmek için yapılan
KMO ve Barlett Küresellik testi sonuçlarında KMO değeri .97 olduğundan değişkenlerin faktör
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analizlerine uygunluğu iyi bir seviyede bulunmuştur. Ayrıca Anti–Image korelasyon matrisinde
31 maddelik ölçeğin faktör analizine uygunluğu saptanmıştır. Maddelerin ayırt ediciliğinin
belirlenmesi için madde–test korelasyonu yapılmıştır. Bu analize göre, bir maddeden alınan
puanlarla tüm ölçekten alınan puanlar pozitif yönde ve yeterince yüksek bir korelasyon
gösterdiği için, o madde ayırt edici kabul edilerek son teste alınmıştır. Madde–Test Korelasyonu
tüm maddelerin toplam test puanıyla ilişkisi oldukça yüksek bulunduğundan ölçek
maddelerinin iyi işlediği sonucuna varılmıştır. Bu araştırmada kullanılan “İlköğretim Okulu
Müdürlerinin Kriz Yönetim Becerisi” adlı ölçeğin güvenirlilik hesaplamalarında Cronbach Alpha
tekniği kullanılmış ve ölçeğin alt boyutlarında kriz öncesi dönem .95, kriz dönemi .95, kriz
sonrası dönem .98 ve ölçek genelinde .98 güvenirlilik katsayıları bulunmuştur.
Aksu ve Deveci (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz
Yönetim Becerisi” ölçeği, hiçbir zaman (1,00-1,79), nadiren (1,80-2,59), bazen (2,60-3,39),
çoğunlukla (3,40-4,19), her zaman (4,20-5,00) biçiminde en olumsuzdan en olumlu seçeneğe
doğru puanlanmış beşli likert tipi bir derecelendirme sistemine sahiptir. Sonuç olarak, geçerlik
ve güvenirlik analizleri yukarıda ayrıntılı olarak verilmiş olan ölçek katılımcılara uygulanarak
çalışmanın sonuçları değerlendirilmiştir.
3.4. Verilerin Toplanması
Ölçek örneklem sayısı kadar çoğaltıldıktan sonra okullarda uygulanması için Mersin İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınmış ve ölçek araştırmacı tarafından okullara gidilerek ölçek
hakkında bilgi verildikten sonra öğretmen ve yöneticilere gönüllülük esasına göre
doldurtulmuştur. Öğretmen ve yöneticilere bu çalışmanın bilimsel amaçlı olduğu ve sonuçların
sadece bu amaçla kullanılacağı belirtilmiştir.
3.5. Verilerin Analizi
Ölçme araçlarıyla toplanan verilerin analizinde SPSS (The Statistical Packet For Social Studies)
programının 20.0 versiyonu kullanılmıştır. Elde edilen veriler araştırma amacına yönelik olarak
bilgisayar ortamına aktarılarak gerekli istatistiki işlemler yapılmıştır.
Ortaokul öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin kriz yönetim becerileri ve ortaokul
yöneticilerinin kendi görüşlerine göre kriz yönetim becerilerine ilişkin genel görüşleri,
aritmetik ortalama ve standart sapma ile ortaya konmuştur.
Ortaokul öğretmenlerin görüşlerine göre ve ortaokul yöneticilerinin kendi görüşlerine göre kriz
yönetim becerileri cinsiyet, kriz eğitimi alıp-almama ve yöneticilerin eğitim durumu
değişkenlerine göre kriz yönetim becerilerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın
olup olmadığını belirlemek için t testi yapılmıştır.
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Ortaokul öğretmenlerin görüşlerine göre ve yöneticilerin kendi görüşlerine göre yaş, kıdem ve
öğretmenlerin eğitim durumu değişkenlerine göre kriz yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını ortaya koymak için tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) yapılmıştır. Anova sonucunda farkın hangi gruplarda olduğunu tespit etmek için çoklu
karşılaştırma testlerinden (post-hoc test) LSD testi uygulanmıştır. Sonuçlar bu bağlamda
yorumlanmış ve anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kullanılmıştır.
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4. BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın alt problemleri doğrultusunda elde edilen bulgular sunulmuştur.
4.1: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Yöneticilerin Kriz Yönetme Becerilerine İlişkin
Görüşleri
Araştırmada “öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin, kriz yönetme beceri düzeyleri ne
derecedir?” şeklinde ifade edilen birinci alt amacına ilişkin sonuçlar Tablo 4.1.’de verilmiştir
Tablo 4.1:
Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Yöneticilerin Kriz Yönetme Becerilerine İlişkin Görüşlerine Ait
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Boyutlar

Kriz
Öncesi
( x =3,61)

Kriz
Dönemi
( x =3,33)

Maddeler
Kriz ortaya çıkmadan önce farklı kaynaklardan
1
gelen kriz sinyallerini algılayabilmektedir
Kriz yaşanmadan önce kriz senaryoları
2
oluşturmaktadır.
Örgüt için tehlike yaratabilecek sorunları önceden
3
saptamaktadır.
4
Çevrede meydana gelen krizleri takip etmektedir.
Krize neden olabilecek her durumu dikkatle
5
incelemektedir.
6
Kriz işaretlerine karşı duyarlıdır.
Krizin olumsuz etkilerinden korunma stratejileri
7
konusunda bilgi sahibidir
Krizden korunmak amacıyla yazılı kriz yönetim
8
planı hazırlamaktadır.
Kriz yönetim planı çerçevesinde kriz iletişim planı
9
hazırlamaktadır.
Kriz döneminde uygulanacak acil eylem planı
10
hazırlamaktadır.
Kriz yönetim ekibinin gerekli eğitimi almasına
11
öncülük etmektedir.
Kriz kontrol ve risk denetim takımları
12
kurmaktadır.
Tüm çalışanları kriz yönetim planından haberdar
13
etmektedir.
Öğrencilere yaşanılan kriz hakkında kesinleşmiş
14
bilgiler vermektedir.
Tüm çalışanları kapsayacak kriz yönetimi
15
hakkında eğitimler düzenlemektedir.

N

X

ss

735

3,55

,91

735

3,23

1,02

735

3,48

,93

735

3,79

,90

735

3,74

,90

735

3,81

,90

735

3,66

,94

735

3,32

1,08

735

3,29

1,09

735

3,41

1,08

735

3,30

1,06

735

3,35

1,11

735

3,53

1,09

735

3,45

1,07

735

3,00

1,14
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Tablo 4.1 (devamı)
Boyutlar Maddeler
N
Kriz yönetimi sürecinde çalışanlar arasında iş
16
735
birliği sağlamaktadır
Çalışanların karar verme sürecine katılmalarını
17
735
sağlamaktadır.
Kriz sürecinde verimli çalışmayı önleyen engelleri
18
735
ortadan kaldırmaktadır.
Örgütün amaç ve hedeflerini sürekli gözden
19
735
geçirmektedir
Kriz süreciyle ilgili çok yönlü değerlendirme
20
735
yapmaktadır.
21 Kriz sonrası durum analizi yapmaktadır.
735
22 Kriz sonrası yeni hedefler belirlemektedir.
735
Gerçekleştirilen
kriz
yönetimini
23
735
Kriz
değerlendirmekte ve eksiklikleri belirlemektedir.
Sonrası
Kriz sonrası yeni bir yapılanma çalışması
( x =3,51) 24
735
yapmaktadır.
25 Kriz sonrası örgütün vizyonunu geliştirmektedir
735
Kriz sonrasında örgütün güçlü ve zayıf yanlarını
26
735
görebilmektedir.
Krizle
mücadelede
etkin
yöntemler
27
735
geliştirmektedir.
Yaşanan krizleri fırsata dönüştürerek örgüt için
28
735
yararlı hale getirmektedir.
Kriz yönetim ekibinin yeni gelişmelere uygun
29
735
olarak eğitilmesine olanak sağlanmaktadır.
Olası krizle başa çıkabilmek için yeni strateji ve
30
735
taktikler belirlemektedir.
Çalışanlara yeni beceriler geliştirme ve bunları
31
735
kullanma fırsatı vermektedir.

X

ss

3,46

1,05

3,53

1,07

3,56

,98

3,52

,98

3,50

1,01

3,59
3,60

1,01
1,00

3,61

,95

3,54

,99

3,46

1,03

3,54

1,01

3,49

1,01

3,42

1,03

3,40

1,02

3,49

1,01

3,50

1,05

: 3,48
Tablo 4.1. incelendiğinde, öğretmenlerin, yöneticilerin kriz öncesi dönemi yönetme
becerileri konusundaki görüşlerinin iki grupta toplandığı anlaşılmaktadır. Öğretmenler,
yöneticilerin kriz öncesi döneme ait, kriz yaşanmadan önce kriz senaryoları oluşturur
maddesine ( x =3,23) ortalama ile “bazen” diyerek görüş belirtmişlerdir. Bunun dışındaki diğer
tüm maddelere öğretmenler, yöneticilerin kriz öncesindeki yeterlikleri “çoğunlukla” yerine
getirdiklerini ifade etmişlerdir.
Kriz dönemine ilişkin olarak öğretmenlerin, yöneticilerin kriz dönemini yönetme
becerileri konusundaki görüşlerinin de iki grupta toplandığı anlaşılmaktadır. Öğretmenler,
yöneticilerin kriz dönemine ait, kriz döneminde uygulanacak acil eylem planı hazırlamaktadır
( x =3,41), Tüm çalışanları kriz yönetim planından haberdar etmektedir ( x =3,53), öğrencilere
yaşanılan kriz hakkında kesinleşmiş bilgiler vermektedir maddelerine ( x =3,45) ortalama ile
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“çoğunlukla” diyerek görüş belirtmişlerdir. Bunun dışındaki diğer tüm maddelere öğretmenler,
yöneticilerin kriz dönemine ait yeterlikleri “bazen” yerine getirdiklerini ifade etmişlerdir.
Kriz sonrası döneme ilişkin öğretmenlerin, yöneticilerin kriz sonrası dönemi yönetme
becerileri konusundaki görüşlerinin tek grupta toplandığı anlaşılmaktadır. Öğretmenler,
yöneticilerin kriz sonrası döneme ait yeterliklerini “çoğunlukla” yerine getirdiklerini
belirtmişlerdir. Ancak bu boyutta da en düşük ortalama kriz yönetim ekibinin yeni gelişmelere
uygun olarak eğitilmesine olanak sağlanmaktadır maddesi ( x =3,40) en yüksek ortalama ise
gerçekleştirilen kriz yönetimini değerlendirmekte ve eksiklikleri belirlemektedir maddesi
( x =3,61) öğretmenler tarafından bildirilmiştir.
Tablo genel olarak incelendiğinde kriz öncesi ( x =3,61) ve kriz sonrası dönemde
( x =3,51) öğretmenlerin yöneticilerin krizi yönetme becerilerinin ortalamanın ( x =3,48)
üzerinde bir beceriye sahip olduklarını düşünmektedirler. Kriz döneminde ( x =3,33)

ise

ortalamanın altında bir beceriye sahip olduklarını düşünmektedirler.
4.2. Öğretmenlerin, Cinsiyet, Eğitim Durumu, Yaş, Kıdem, Kriz Yönetimi İle İlgili Hizmetiçi
Eğitim Alıp-Almama Durumu Değişkenine Göre, Yöneticilerinin Kriz Yönetimi
Becerilerine İlişkin Görüşleri
Araştırmanın “Öğretmenlerin, eğitim durumu, cinsiyet, yaş, kıdem, kriz yönetimi ile ilgili
hizmetiçi eğitim alıp-almama durumu değişkenine göre, yöneticilerinin kriz yönetimi
becerilerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilen ikinci
alt amacına ilişkin sonuçlar Tablo 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.’da verilmiştir.
Tablo 4.2.
Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre Yöneticilerin Kriz Yönetimi Becerilerine İlişkin t-Testi
Sonuçları
Boyutlar
Kriz Öncesi

Kriz Dönemi

Kriz Sonrası

Cinsiyet
Kadın

N
393

X
3,63

Ss
,76

Erkek

342

3,59

,72

Kadın

393

3,32

,93

Erkek

342

3,35

,90

Kadın

393

3,53

,88

Erkek

342

3,49

,82

sd
733

t
,59

p
,55

733

-,51

,60

733

,72

,47

**p<.05
Tablo 4.2.’ye göre, öğretmenlerin cinsiyetine göre yöneticilerin kriz yönetimi
becerilerine ilişkin görüşlerine yönelik olarak yapılan t-testi sonuçları. Öğretmenlerin cinsiyete
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göre kriz öncesi (t=.59; p>05), kriz dönemi (t=.59; p>05)

ve kriz sonrası döneme ilişkin

görüşleri arasında (t=.72; p>05) her üç boyutta da anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Tablo 4.3.
Öğretmenlerin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetim Becerilerine
İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları (ANOVA).

Kriz Yönetme Becerileri

Kriz Öncesi

Kriz Dönemi

Kriz Sonrası

Eğitim Durumu

N

X

Ön lisans

24

3,53

Lisans

666

3,61

Yüksek Lisans

45

3,60

Ön lisans

24

3,39

Lisans

666

3,34

Yüksek Lisans

45

3,12

Ön lisans

24

3,56

Lisans

666

3,52

Yüksek Lisans

45

3,41

sd

2-734

F

p

Anlamlı
Fark

,14

,86

Yok

1,27

,28

Yok

,39

,67

Yok

**p<.05
Tablo 4.3. incelendiğinde, öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre yöneticilerin
kriz yönetim becerilerine ilişkin, görüşlerine yönelik olarak yapılan tek yönlü varyan analizi
sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre
görüşleri arasında kriz öncesi [F(2-734) = ,080; p=.866; p>.05], kriz dönemi [F(2-734) 1,071; p=.281;
p>.05] ve kriz sonrası dönemde [F(2-734),291; p=.674; p>.05] her üç boyutta da anlamlı fark
bulunmamaktadır.

42

Adnan Karakuş, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018

Tablo 4.4.
Öğretmenlerin Kıdem Değişkenine Göre Yöneticilerin Kriz Yönetim Becerilerine İlişkin
Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları(ANOVA)

Kriz Yönetme Becerileri

Kriz Öncesi

Kriz Dönemi

Kriz Sonrası

Kıdem

N

X

1-5 Yıl

136

3,59

6-10 Yıl

160

3,63

11-15 Yıl

198

3,61

16-20 Yıl

130

3,55

21 Yıl ve üzeri

111

3,67

1-5 Yıl

136

3,23

6-10 Yıl

160

3,66

11-15 Yıl

198

3,36

16-20 Yıl

130

3,35

21 Yıl ve üzeri

111

3,48

1-5 Yıl

136

3,47

6-10 Yıl

160

3,52

11-15 Yıl

198

3,53

16-20 Yıl

130

3,48

21 Yıl ve üzeri

111

3,56

sd

734

F

p

Anlamlı Fark

,431

,78

Yok

1,38

,23

Yok

,24

,91

Yok

**p<.05
Tablo 4.4. incelendiğinde, öğretmenlerin kıdem değişkenine göre yöneticilerin kriz
yönetim becerilerine ilişkin, görüşlerine yönelik olarak yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin kıdem değişkenine göre görüşleri
arasında kriz öncesi [F(4-734)= ,241; p=.786; p>.05], kriz dönemi [F(4-734)= 1,165; p=.238; p>.05]
ve kriz sonrası dönemde [F(4-734)= ,180; p=.913; p>.05] her üç boyutta da anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır.
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Tablo 4.5.
Öğretmenlerin Yaş Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kriz Durumlarını Yönetme
Becerilerine İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları(ANOVA)

Kriz Yönetme Becerileri

Kriz Öncesi

Kriz Dönemi

Kriz Sonrası

Yaş

N

X

20-25 Yaş

38

3,67

26-30 Yaş

124

3,59

31-35 Yaş

208

3,57

36-40 Yaş

185

3,60

41 Yaş ve
180
üzeri

3,67

20-25 Yaş

38

3,26

26-30 Yaş

124

3,23

31-35 Yaş

208

3,23

36-40 Yaş

185

3,41

41 Yaş ve
180
üzeri

3,46

20-25 Yaş

38

3,52

26-30 Yaş

124

3,49

31-35 Yaş

208

3,41

36-40 Yaş

185

3,58

41 Yaş ve
180
üzeri

3,57

sd

4-734

F

p

Anlamlı
Fark

,584

,67

Yok

2,23

,06

Yok

1,20

,30

Yok

**p<.05
Tablo 4.5.’e göre öğretmenlerin yaş değişkenine göre yöneticilerin kriz yönetim
becerilerine ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin
yaş değişkenine göre görüşleri arasında kriz öncesi dönem [F(4-734)= ,327; p=.674; p>.05], kriz
dönemi [F(4-734)= 1,876; p=.063; p>.05] ve kriz sonrası döneminde [F(4-734)= ,886; p=.306; p>.05]
her üç boyutta da anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

44

Adnan Karakuş, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018

Tablo 4.6.
Öğretmenlerin Kriz Eğitimi Alıp Almama Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kriz
Durumlarını Yönetmelerine İlişkin Görüşlerine Ait t-Testi Sonuçları
Boyutlar
Kriz Öncesi

Kriz Eğitimi
Kriz Eğitimi Almış

N
81

Kriz Eğitimi Almamış 654

Kriz Dönemi

Kriz Eğitimi Almış

81

Kriz Eğitimi Almamış 654

Kriz Sonrası

Kriz Eğitimi Almış

81

Kriz Eğitimi Almamış 654

X
3,79

S
,71

3,59

,74

3,70

,76

3,29

,92

3,65

,76

3,49

,86

sd
733

733

733

t

p

2,31

,021**

3,91

,000**

1,58

,114

**p<.05
Tablo 4.6. incelendiğinde, öğretmenlerin kriz eğitimi konusunda hizmetiçi eğitim alıp
almama değişkenine göre yöneticilerin kriz yönetimi becerilerine ilişkin görüşlerine yönelik
olarak yapılan t-testi sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin kriz eğitimi
alıp-almama değişkeni kriz öncesi (t=2.31; p<.05) boyutta ve kriz dönemi (t=3.91; p<.05)
boyutunda anlamlı farklılığa neden olurken; kriz sonrası boyutta (t=1.58; p>.05) anlamlı bir
farlılığa neden olmamıştır. Kriz eğitimi almış olan öğretmenlerin kriz öncesine yönelik görüşleri
( x =3,79) almamış olanların görüşleri ( x =3,59), yine kriz dönemine ilişkin olarak, kriz eğitimi
almış olan öğretmenlerin görüşleri ( x =3,70) almamış olanların görüşleri ( x =3,29) dur. Bu
sonuçlara göre kriz eğitimi almış öğretmenlerin kriz öncesi ve kriz dönemine ilişkin görüşleri
kriz eğitimi almamış öğretmenlere göre daha olumludur.
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4.7. Yöneticilerin Kendi Görüşlerine Göre Kriz Yönetme Becerilerine İlişkin Görüşleri
Araştırmada “yöneticilerin kendi görüşlerine göre, yöneticilerin kriz yönetme beceri düzeyleri
ne derecedir?” şeklinde ifade edilen üçüncü alt amacına ilişkin sonuçlar Tablo 4.7.’de yer
almaktadır.
Tablo 4.7.
Yönetici Görüşlerine Göre Kriz Yönetme Becerilerine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart
Sapma Değerleri
Boyutlar
Maddeler
N
ss
X
Kriz ortaya çıkmadan önce farklı kaynaklardan
1
149
3,77
,82
gelen kriz sinyallerini algılayabilirim.

Kriz Öncesi
( x = 3,69)

Kriz Dönemi
( x =3,31)

2

Kriz yaşanmadan
oluştururum.

önce

149

3,48

,94

3

Örgüt için tehlike yaratabilecek sorunları
149
önceden saptayabilirim.

3,59

,84

4

Çevrede meydana gelen krizleri takip ederim.

149

3,77

,82

5

Krize neden olabilecek her durumu dikkatle
149
incelerim.

3,86

,81

6

Kriz işaretlerine karşı duyarlı olurum.

149

3,95

,89

7

Krizin
olumsuz
etkilerinden
korunma
149
stratejileri konusunda bilgi sahibiyimdir.

3,38

,96

8

Krizden korunmak amacıyla yazılı kriz yönetim
149
planı hazırlarım.

2,99

1,14

9

Kriz yönetim planı çerçevesinde kriz iletişim
149
planı hazırlarım.

3,08

1,06

10

Kriz döneminde uygulanabilecek acil eylem
149
planı hazırlarım.

3,32

1,06

11

Kriz yönetim ekibinin gerekli eğitimi almasına
149
öncülük ederim.

3,32

,98

12

Kriz kontrol ve risk denetim takımları kurarım.

149

3,26

1,11

13

Tüm çalışanları
haberdar ederim.

149

3,59

1,07

14

Öğrencilere
yaşanılan
kriz
kesinleşmiş bilgiler veririm.

149

3,78

,93

15

Tüm çalışanları kapsayacak kriz yönetimi
149
hakkında eğitimler düzenlerim.

3,11

1,08

kriz

kriz

yönetim

senaryoları

planından
hakkında
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Tablo 4.7 (devamı)
Boyutlar

Kriz Sonrası

Maddeler

N

X

ss

16

Kriz yönetimi sürecinde çalışanlar arasında iş
149
birliği sağlarım.

3,77

,96

17

Çalışanların karar verme sürecine katılmalarını
149
sağlarım.

3,91

,97

18

Kriz sürecinde verimli çalışmayı önleyen
149
engelleri ortadan kaldırırım.

3,93

,86

19

Örgütün amaç ve hedeflerini sürekli gözden
149
geçiririm.

3,87

,95

20

Kriz süreciyle ilgili çok yönlü değerlendirme
149
yaparım.

3,77

,90

21

Kriz sonrası durum analizi yaparım.

149

3,89

,92

22

Kriz sonrası yeni hedefler belirlerim.

149

3,86

,90

23

Gerçekleştirilen kriz yönetimini değerlendirir
149
ve eksiklikleri belirlerim.

3,87

,90

24

Kriz sonrası yeni bir yapılanma çalışması
149
yaparım.

3,77

,93

25

Kriz sonrası örgütün vizyonunu geliştiririm.

149

3,67

,94

26

Kriz sonrasında örgütün
yanlarını görebilirim.

149

3,93

,89

27

Krizle mücadelede etkin yöntemler geliştiririm.

149

3,73

,94

28

Yaşanan krizleri fırsata dönüştürerek örgüt için
149
yararlı hale getiririm.

3,73

,84

29

Kriz yönetim ekibinin yeni gelişmelere uygun
149
olarak eğitilmesine olanak sağlarım.

3,65

,80

30

Olası krizle başa çıkabilmek için yeni strateji ve
149
taktikler belirlerim.

3,79

,77

31

Çalışanlara yeni beceriler geliştirme ve bunları
149
kullanma fırsatı veririm.

3,95

,71

( x =3,82)

**p<.05

güçlü

ve

zayıf

X =3,60

Tablo 4.7.’ye göre yöneticilerin kendi görüşlerine göre kriz yönetme becerileri.
Yöneticilerin kriz öncesi dönemi yönetme becerileri konusundaki görüşlerinin iki grupta
toplandığı anlaşılmaktadır. Yöneticilerin kriz öncesi döneme ait krizin olumsuz etkilerinden
korunma stratejileri konusunda bilgi sahibiyimdir maddesine ( x =3,38) ortalama ile “bazen”
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diyerek görüş belirtmişlerdir. Bunun dışındaki diğer tüm maddelere, yöneticilerin verdikleri
cevaplar “çoğunlukla” aralığındadır. Buradan da anlaşılacağı üzere kriz öncesi döneme ilişkin
olarak okul yöneticileri kendilerini çoğunlukla yeterli bulmaktadırlar.
Kriz dönemine ilişkin olarak, yöneticilerin kriz dönemini yönetme becerileri
konusundaki görüşlerinin de iki grupta toplandığı anlaşılmaktadır. Yöneticilerin kriz dönemine
ait, tüm çalışanları kriz yönetim planından haberdar ederim ( x =3,59), öğrencilere yaşanılan
kriz hakkında kesinleşmiş bilgiler veririm maddelerine ( x =3,78), ortalama ile “çoğunlukla”
diyerek görüş belirtmişlerdir. Bunun dışındaki diğer tüm maddelere, yöneticilerin verdikleri
cevaplar “bazen” aralığındadır.
Kriz sonrası dönemine ilişkin olarak, yöneticilerin kriz sonrası dönemini yönetme
becerileri konusundaki görüşlerinin tek grupta toplandığı anlaşılmaktadır. Yöneticiler kriz
sonrası dönemine ait yeterliklerini “çoğunlukla” yerine getirdiklerini belirtmişlerdir. Ancak bu
boyutta da en düşük ortalama kriz yönetim ekibinin yeni gelişmelere uygun olarak eğitilmesine
olanak sağlarım maddesi ( x =3,65) ile ve en yüksek ortalama ise çalışanlara yeni beceriler
geliştirme ve bunları kullanma fırsatı veririm maddesi ( x =3,95) yöneticiler tarafından
belirtilmiştir.
4.8. Yöneticilerin, Cinsiyet, Eğitim Durumu, Yaş, Kıdem, Kriz Yönetimi İle İlgili Hizmetiçi
Eğitim Alıp-Almama Durumu Değişkenine Göre, Yöneticilerinin Kriz Yönetimi
Becerilerine İlişkin Görüşleri.
Araştırmanın “Yöneticilerin kendi görüşlerine göre, yöneticilerinin kriz yönetimine ilişkin
becerileri, yöneticilerin eğitim durumu, cinsiyet, yaş, kıdem, kriz yönetimi ile ilgili hizmet içi
eğitim alıp-almama değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? şeklinde ifade
edilen dördüncü alt amacına ilişkin sonuçlar Tablo 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12.’de verilmiştir.
Tablo 4.8.
Yöneticilerin Cinsiyete Göre Kriz Yönetim Becerilerine İlişkin t-Testi sonuçları
Boyutlar
Kriz Öncesi

Kriz Dönemi

Kriz Sonrası

Cinsiyet

N

S

sd

t

p

22

X
3,37

Kadın

,97

147

2,41

,017**

Erkek

127

3,74

,59

Kadın

22

3,15

1,00

147

-,94

,347

Erkek

127

3,33

,81

Kadın

22

3,57

,85

147

-1,81

,072

Erkek

127

3,86

,65
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Tablo 4.8. incelendiğinde, yöneticilerin cinsiyetine göre yöneticilerin kriz yönetimi
becerilerine ilişkin görüşlerine yönelik yapılan t-testi sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara
göre yöneticilerin cinsiyet değişkeni kriz öncesi dönemde (t=2.41; p<.05) anlamlı farklılığa
neden olurken kriz dönemi (t=-94; p>.05) ve kriz sonrası dönemde (t=-1.81; p>.05) anlamlı bir
farklılığa neden olmamıştır. Kadın yöneticilerin kriz öncesine yönelik görüşleri ( x =3,37) erkek
yöneticilerin görüşlerine göre ( x =3,74) düşüktür. Bu sonuçlara göre erkek yöneticilerin kriz
öncesi dönemine ilişkin görüşleri kadın yöneticilere göre daha olumludur. Erkek yöneticiler
kendilerini kriz öncesi dönemde kadın yöneticilerden daha yeterli bulmaktadırlar.
Tablo 4.9. incelendiğinde, yöneticilerin eğitim durumu değişkenine göre yöneticilerin kriz
yönetimi becerilerine ilişkin görüşlerine yönelik olarak yapılan t-testi sonuçları görülmektedir.
Tablo 4.9.
Yöneticilerin Görüşlerine İlişkin Eğitim Durumu Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları
Boyutlar
Kriz Öncesi

Kriz Dönemi

Kriz Sonrası

Eğitim Durumu
Lisans

N
112

X
3,62

S
,71

Yüksek Lisans

37

3,89

,47

Lisans

112

3,23

,84

Yüksek Lisans

37

3,54

,80

Lisans

112

3,77

,74

Yüksek Lisans

37

3,97

,51

sd

t
-2,13

p
,034**

147

-1,95

,052

-1,53

,127

**p<.05
Bu sonuçlara göre yöneticilerin eğitim durumu değişkeni kriz öncesi dönemde (t=-2.13;
p<.05) anlamlı farklılığa neden olurken kriz dönemi (t=-1,95; p>.05) ve kriz sonrası dönemde
(t=-1.53; p>.05) anlamlı bir farklılığa neden olmamıştır. Lisans mezunu yöneticilerin kriz
öncesine yönelik görüşleri ( x =3,62) yüksek lisans mezunu yöneticilerin görüşleri ( x =3,89)
dur. Bu sonuçlara göre yüksek lisans mezunu yöneticilerin kriz öncesi dönemine ilişkin
görüşleri lisans mezunu yöneticilere göre daha olumludur. Yüksek lisans mezunu yöneticiler
kendilerini kriz öncesi dönemde lisans mezunu yöneticilerden daha yeterli bulmaktadırlar.
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Tablo 4.10.
Yöneticilerin Kıdem Değişkenine Göre Kriz Yönetim Becerilerine İlişkin Görüşlerine Ait Tek
Yönlü Varyans Analizi Sonuçları(ANOVA)
Kıdem

N

X

1-5 Yıl

13

3,23

6-10 Yıl

30

3,48

sd

F

p

Anlamlı Fark

1-5 yıl ile 11-15 yıl
1-5 yıl ile 16-20 yıl

Kriz Yönetme Becerileri

Kriz
Öncesi

Kriz
Dönemi

11-15 Yıl

42

3,67

4,05

,004**

1-5 yıl ile 21 yıl ve üzeri
6-10 yıl ile 16-20 yıl

16-20 Yıl

29

3,85

21 Yıl ve üzeri

35

3,92

1-5 Yıl

13

2,86

6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl

30
42
29

3,21
3,13
3,54

6-10 yıl ile 21 yıl ve üzeri

1-5 yıl ile 16-20 yıl

1-148

1-5 yıl ile 21 yıl ve üzeri
3,08

,018**

11-15 yıl ile 16-20 yıl

21 Yıl ve üzeri

35

3,57

11-15 yıl ile 21 yıl ve üzeri

1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl

13
30
42
29

3,22
3,75
3,70
3,98

1-5 yıl ile 6-10 yıl

Kriz
Sonrası

1-5 yıl ile 11-15 yıl
5,26

,001**

1-5 yıl ile 16-20 yıl
1-5 yıl ile 21 yıl ve üzeri

21 Yıl ve üzeri

35

4,11

6-10 yıl ile 21 yıl ve üzeri
11-15 yıl ile 21 yıl ve üzeri

**p<.05
Tablo 4.10. incelendiğinde, yöneticilerin kıdem değişkenine göre yöneticilerin kriz
yönetim becerilerine ilişkin, görüşlerine yönelik olarak yapılan tek yönlü varyans analizi
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sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre yöneticilerin kıdem değişkenine göre görüşleri
arasında kriz öncesi dönemde [F(1-148)= 4.05; p=.004; p<.05], anlamlı farklılık vardır. Farkın
kaynağını belirlemek için yapılan LSD testi sonucuna göre 1 -5 yıl arası kıdeme sahip yöneticiler
( x =3,23) 11-15 yıl kıdeme sahip yöneticiler ( x =3,67) arasında 11-15 yıl kıdem lehine, 1-5 yıl
kıdeme sahip yöneticiler ( x =3,23) ile 16-20 yıl kıdeme sahip yöneticiler ( x =3,85) arasında 1620 kıdem lehine, 1-5 yıl ( x =3,23) arası kıdem ile 21 yıl ve üzeri (=3,92) kıdemliler arasında 21
yıl ve üzeri lehine; 6-10 yıl( x =3,48) kıdemliler ile 16-20 yıl ( x =3,85) arası kıdemliler arasında
16-20 yıl lehine, 6-10 yıl ( x =3,48) kıdemliler ile 21 yıl ve üzeri ( x =3,92) kıdemliler arasında 21
yıl ve üzeri kıdemliler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. 21 yıl ve üzeri
kıdemli yönetici grubunun kriz öncesi yönetim becerilerinin diğer tüm gruplardan daha yüksek
olduğu görülmektedir.
Yöneticilerin kıdem değişkenine göre kriz dönemindeki görüşleri arasında [F(1-148)= 3.08;
p=.018; p<.05], anlamlı farklılık vardır. Farkın kaynağını belirlemek için yapılan LSD testi
sonucuna göre

1-5 yıl arası kıdeme sahip yöneticiler ( x =2,86) 16-20 yıl kıdeme sahip

yöneticiler ( x =3,54) arasında, 16-20 yıl kıdeme sahip yöneticiler lehine, 1-5 yıl ( x =2,86) arası
kıdem ile 21 yıl ve üzeri ( x =3,57) arasında, 21 yıl ve üzeri kıdemliler lehine, 11-15 yıl ( x =3,13)
16-20 yıl ( x =3,54) kıdemliler arasında 16-20 yıl kıdem lehine, 11-15 yıl ( x =3,13) kıdemliler ile
21 yıl ve üzeri ( x =3,57) kıdemliler arasında, 21 yıl ve üzeri kıdemliler lehine istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmaktadır. 21 yıl ve üzeri kıdemli yönetici grubunun kriz dönemi yönetim
becerilerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Yöneticilerin kıdem değişkenine göre kriz sonrası dönemdeki görüşleri arasında [F(1148)=

5.26; p=.001; p<.05], anlamlı farklılık vardır. Farkın kaynağını belirlemek için yapılan LSD

testi sonucuna göre 1-5 yıl arası kıdeme sahip yöneticiler ( x =3,22) ile diğer tüm kıdemler
arasında diğer kıdemler lehine anlamlı bir farklılık vardır.

Yine 6-10 yıl kıdeme sahip

yöneticiler ( x =3,75) ile 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip yöneticiler ( x =4,11) arasında 21 yıl ve
üzeri kıdeme sahip yöneticiler lehine anlamlı bir farklılık vardır. 11-15 yıl kıdeme sahip
yöneticiler ( x =3,70), ile 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip yöneticiler ( x =4,11) arasında 21 yıl ve
üzeri kıdeme sahip yöneticiler lehine anlamlı bir farklılık vardır. 21 yıl ve üzeri kıdemli yönetici
grubunun kriz sonrası yönetim becerilerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 4.11.
Yöneticilerin Yaş Değişkenine Göre Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerine İlişkin Görüşlerine
Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları(ANOVA)
Yaş

Kriz Yönetme Becerileri

Kriz
Öncesi

Kriz
Dönemi

N

X

26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41 Yaş ve üzeri

14
41
37
57

3,30
3,64
3,58
3,88

26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41 Yaş ve üzeri

14
41
37
57

3,00
3,33
2,98
3,57

sd

F

p

Anlamlı Fark
26-30 yaş ile
41 ve üzeri

3,73

,013**

4,64

,004**

36-40 yaş ile
41 yaş ve üzeri
26-30 yaş ile
41 yaş ve üzeri
36-40 yaş ile
41 yaş ve üzeri

148

Kriz
Sonrası

26-30 Yaş

14

3,43

31-35 Yaş

41

3,67

36-40 Yaş

37

3,72

41 Yaş ve üzeri

57

4,08

26-30 yaş ile
41 yaş ve üzeri
5,52

,001**

31-35 yaş ile
41 yaş ve üzeri
36-40 yaş ile
41 yaş ve üzeri

**p<.05
Tablo 4.11. incelendiğinde, yöneticilerin yaş değişkenine göre, yöneticilerin kriz yönetim
becerilerine ilişkin, görüşlerine yönelik olarak yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları
görülmektedir. Bu sonuçlara göre yöneticilerin yaş değişkenine göre görüşleri arasında kriz
öncesi dönemde [F(1-148)= 3.73; p=.013; p<.05], anlamlı farklılık vardır.

Farkın kaynağını

belirlemek için yapılan LSD testi sonucuna göre 26-30 yaşa sahip yöneticiler ( x =3,30), 41 yaş
ve üzeri yöneticiler ( x =3,88) arasında 41 yaş ve üzeri yaşa sahip yöneticiler lehine anlamlı bir
farklılık vardır. Yine 36-40 yaş grubu yöneticiler ( x =2,98) ile 41 yaş ve üzeri gruba sahip
yöneticiler ( x =3,88) arasında 41 yaş ve üzeri yaşa sahip yöneticiler lehine anlamlı bir farklılık
vardır. 41 yaş ve üzeri yönetici grubunun 26-30 yaş ve 36-40 yaş arası yöneticilere göre kriz
öncesi yönetim becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.
Yöneticilerin yaş değişkenine göre kriz dönemindeki görüşleri arasında [F(1-148)= 4.64;
p=.004; p<.05], anlamlı farklılık vardır. Farkın kaynağını belirlemek için yapılan LSD testi
sonucuna göre 26-30 yaş grubundaki yöneticilerle ( x =3,00) 41 yaş ve üzeri yöneticiler
( x =3,57) arasında ve 36-40 yaş grubundaki yöneticilerle ( x =2,98) 41 yaş ve üzeri yöneticiler
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arasında ( x =3,57) 41 yaş ve üzerindeki yöneticiler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmaktadır. 41 yaş ve üzeri yönetici grubunun 26-30 yaş ve 36-40 yaş arası yöneticilere
göre kriz dönemi yönetim becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.
Yöneticilerin yaş değişkenine göre kriz sonrası dönemindeki görüşleri arasında [F(1-148)=
5.52; p=.001; p<.05], anlamlı farklılık vardır. Farkın kaynağını belirlemek için yapılan LSD testi
sonucuna göre 26-30 yaş grubundaki yöneticilerle ( x =3,43) 41 yaş ve üzeri yöneticiler
( x =4,08) arasında, 31-35 yaş grubundaki yöneticilerle ( x =3,67) 41 yaş ve üzeri yöneticiler
( x =4,08) arasında ve 36-40 yaş grubundaki yöneticilerle ( x =3,72) 41 yaş ve üzeri yöneticiler
arasında ( x =4,08) 41 yaş ve üzerindeki yöneticiler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmaktadır. 41 yaş ve üzeri yönetici grubunun 26-30 yaş ve 36-40 yaş arası yöneticilere
göre kriz dönemi yönetim becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo 4.12.
Okul Yöneticilerin Kriz Eğitimi Alıp Almama Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kriz
Durumlarını Yönetmelerine İlişkin Görüşlerine Ait t-Testi Sonuçları
Boyutlar

Kriz Eğitimi
Kriz Eğitimi Almış

Kriz Öncesi

N
38

Kriz Eğitimi Almamış 111
Kriz Dönemi

Kriz Sonrası

Kriz Eğitimi Almış

38

Kriz Eğitimi Almamış 111
Kriz Eğitimi Almış

38

Kriz Eğitimi Almamış 111

X
3,96

S
,67

3,59

,64

3,80

,74

3,14

,81

4,12

,54

3,71

,71

sd
147

147

147

t

p

3,06

,003**

4,44

,000**

3,19

,002**

**p<.05
Tablo 4.12. incelendiğinde, yöneticilerin kriz konusunda hizmetiçi eğitim alıp almama
değişkenine göre yöneticilerin kriz yönetimi becerilerine ilişkin görüşlerine yönelik olarak
yapılan t-testi sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre yöneticilerin kriz eğitimi alıp-almama
değişkenine göre kriz öncesi dönemde (t=3.06; p<.05), kriz döneminde (t=4,44; p<.05) ve kriz
sonrası dönemde (t=3,19; p<.05) olmak üzere her üç boyutta da anlamlı farklılığa neden
olmuştur.

Kriz eğitimi almış olan yöneticilerin kriz öncesine yönelik görüşleri ( x =3,96)

almamış olanların görüşleri ( x =3,59); kriz dönemine ilişkin kriz eğitimi almış olan yöneticilerin
görüşleri ( x =3,80), almamış olanların görüşleri ( x =3,14); kriz sonrası döneme ait kriz eğitimi
almış yöneticilerin görüşleri ( x =3,12), almamış olanların görüşleri ( x =3,71) dir. Bu sonuçlara
göre kriz eğitimi almış yöneticilerin kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası döneme ilişkin
görüşleri kriz eğitimi almamış yöneticilere göre daha olumludur.
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4.13. Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Yöneticilerinin Kriz Durumlarını
Yönetmelerine İlişkin Görüşleri
Araştırmada “Yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre, yöneticilerin kriz durumlarını
yönetme becerileri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? şeklinde ifade edilen beşinci alt
amacı ilişkin bulgular tablo 4.13’ te yer almaktadır.
Tablo 4.13.
Konum Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kriz Durumlarını Yönetmelerine İlişkin
Görüşlerine Ait t-Testi Sonuçları
Boyutlar

Kriz Öncesi

Kriz Dönemi

Konum

S

sd

3,61

,74

882

149

3,69

,67

Öğretmen

735

3,33

,91

Yönetici

149

3,31

,84

Öğretmen

735

3,51

,85

Yönetici

149

3,82

,69

N

X

735

Yönetici

Öğretmen

882

882

Kriz Sonrası

t

p

-1,14

,253

,320

,736

-4,69

,000**

**p<.05
Tablo 4.13. incelendiğinde, konum değişkenine göre yöneticilerin kriz yönetimi
becerilerine ilişkin görüşlerine yönelik olarak yapılan t-testi sonuçları görülmektedir. Bu
sonuçlara göre yönetici ve öğretmenlerin, yöneticilerin kriz yönetim becerilerine ilişkin olarak
görüşleri arasında kriz sonrası dönemde (t=-4.69; p<.05) anlamlı farklılık vardır. Yönetici ve
öğretmenlerin, yöneticilerin kriz öncesi dönem ve kriz dönemine ilişkin görüşleri arasında ise
anlamlı bir farklılık yoktur.

Öğretmenlerin, yöneticilerin kriz sonrası döneme ait yeterlik

düzeylerine ilişkin görüşleri ( x =3,51) yöneticilerin görüşlerine ( x =3,82) göre daha düşük
çıkmıştır. Bu sonuçlara göre yöneticilerin kriz sonrası dönemine ilişkin görüşleri öğretmenlere
göre daha olumludur. Yöneticiler kendilerini kriz sonrası dönemde öğretmenlerden daha yeterli
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda yöneticilerin kendilerini değerlendirirken subjektif
davranabileceği hususu da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1. Tartışma
Ortaokul yöneticilerinin okullarında yaşanan kriz durumlarını yönetme becerilerinin
incelendiği bu araştırmada elde edilen bulgular ışığında her bir alt amaç ayrı ayrı tartışılmıştır.
Yine her bir alt amaç iç ve dış yorumlarla desteklenerek bir yargıya varmaya çalışılmıştır.
5.1.1. Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası döneme ilişkin kriz yönetimi beceri düzeyleri
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler, okul yöneticilerinin kriz öncesi ve kriz sonrası döneme
ait kriz yönetim becerilerini “çoğunlukla” yerine getirdiklerini, ancak kriz döneminde “bazen”
diyerek yöneticilerin bu yeterliği daha düşük düzeyde yerine getirdiklerinin ifade etmişlerdir.
Kuşkusuz okul yöneticileri yöneticilik mesleğine geçerken öncelikle öğretmenlik yapmaları
gerekmektedir. Ne yöneticilerden ne de öğretmenlerden genel olarak kriz yönetimine ilişkin bir
yeterlik aranmamaktadır. Öğretmenlerin, yöneticilerini kriz öncesi ve kriz sonrası dönemde
“çoğunlukla” başarılı bulmalarının nedeni, okullarda sıklıkla yaşanan kavga, gruplaşma,
yaralanmalar, öğretmen-veli arasında yaşanan problemlerin çözümünde gösterdikleri tutum ve
davranışlardan kaynaklanmış olabilir. Okullarda yer alan “şiddet eylem planları”, “okul afet ve
acil durum yönetim kurulu” ve “yangınla mücadele ekibi” gibi kurulan kurulların görev ve
sorumluluk alanlarına bakıldığında, krizin belli başlıklar altına hapsedildiği söylenebilir.
Öğretmenler kriz yönetimine ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olmadıklarından
yöneticilerini başarılı bulmuş olabilirler. Kriz öncesi ve kriz sonrasında ise okullarda genel
olarak aslında bir plan program bulunmaktadır. Ancak bunlar da genellikle üst yönetim
tarafından istendiği için çoğu kez yasak savmak için yapılan çalışmalardır. Bu kriz dönemlerine
ilişkin yeterli uygulamalar ve yeterli alt yapılar var olmasına karşın, bunlar da çoğu kez okul
yönetimlerince ihmal edilmektedir.

Kuşkusuz 1999 Kocaeli-Gölcük depreminden sonra

okullarda kriz konusu ele alınmıştır ancak kriz sadece depremle olan bir durum değildir. Ayrıca
deprem ve yangın tatbikatlarına bile gereken önem verilmemektedir. Özellikle siyasi, ekonomik,
bireysel psikolojik ve sosyolojik krizler de vardır ve bu konularda yöneticilerin donanımlı
olmadıkları söylenebilir.
Kriz döneminde ise yöneticilerin yaşanabilecek olası krizlere karşı yaptıkları
hazırlıkların yeterli düzeyde olmadığı, kriz anında kriz iletişimi, kriz planı ve acil eylem planı
gibi konularda yeterli düzeyde hazırlık yapmadıkları sonucuna varılmıştır. Yöneticilerin
oluşturmuş oldukları kriz yönetim ekibi gibi oluşumların eğitimi, denetimi gibi durumlarda
yeterli düzeyde sorumlu davranmadıkları düşünülmektedir. Bazı okul yöneticilerinin krize nasıl
müdahale edileceğini bilmedikleri ya da krize karşı hazırlıklı olmadıkları için (İnandı, 2008)
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birçok sorunun kaynağına inmek, krizin sebepleri konusunda araştırma yapmak yerine olayı
kapatma yoluna gittikleri görülmekte ve bu sebeple kriz döneminde yeterince sorumlu
davranmadıkları gözlenmektedir. Ulutaş’ın (2010) yaptığı çalışmada, öğretmen algılarına göre
yöneticilerin kriz yönetme becerileri, tüm alt boyutlarda ve anket genelinde “çoğunlukla”
boyutunda algılanmıştır. Kriz öncesi dönemde yöneticilerin kriz yönetme becerilerinin yüksek
çıkması ve kriz sonrası dönemde ise düşük çıkması bakımından araştırmanın sonuçlarıyla
örtüşmektedir. Adıgüzel’in (2007) çalışmasının planlama boyutu ile bu çalışmanın kriz öncesi
dönemi; kriz dönemi ile koordinasyon, örgütleme ve iletişim boyutlarını karşılaştırdığımızda
öğretmen algılarına göre yöneticilerin “planlama ve örgütleme” boyutunda “bazen”;
koordinasyon boyutunda “çoğunlukla” ve iletişim boyutunda “bazen” düzeyinde yeterlilik
gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu konuda yapılan nitel bir çalışmada ise öğretmenlerin kriz
yönetimine ilişkin okullarında deprem, yangın gibi vakalarda nasıl hareket edeceklerine ilişkin
bilgi sahibi oldukları fakat diğer kriz durumlarında nasıl hareket edeceklerine ilişkin yeterli
bilgilerinin olmadığından kriz yönetiminde başarılı olamayacakları sonucuna ulaşılmıştır (Ocak,
2006). Maya da (2014) öğretmen görüşlerine göre, yöneticilerin kriz yönetim becerisi kriz
öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde “bazen” boyutunda algılandığını ortaya koymuştur.
Söz konusu araştırma ile bu çalışmanın kriz dönemi boyutunda elde edilen bulgular örtüşürken,
kriz öncesi ve kriz sonrası boyutunda elde edilen bulgular farklılık göstermektedir. Ayyürek’in
(2014) çalışmasının sonuçları, bu çalışmanın kriz dönemi bulgularıyla örtüşürken, kriz öncesi
ve

kriz

sonrası

dönemdeki

bulgularla

örtüşmemektedir.

Bu

bağlamda

sonuçların

örtüşmemesinin sebebi ölçek maddelerinin farklı olması ve konunun depremle sınırlı
olmasından kaynaklanmış olabilir. Mertoğlu’nun (2008) çalışmasında öğretmenlere verilen
eğitim ve süpervizyon desteğinin öğretmenlerin tutumlarını olumlu yönde değiştirdiğini fakat
öğretmen ve öğrencilerin okuldaki şiddet algılarında anlamlı bir değişikliğe yol açamadığı
bulgusuna ulaşmıştır. Kriz kaynaklarından birinin de şiddet olgusu olduğundan bu çalışmanın
sonuçları da manidardır. Kriz yönetimiyle ilgili uluslararası alan yazında bazı çalışmalara
ulaşılabilmiştir. Werner’in (2012) okul rehber öğretmenlerine yönelik yaptıkları çalışmada kriz
öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde rehber öğretmenler “çoğunlukla” düzeyinde
kendilerini başarılı olarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca krize müdahale senaryolarını yıllık
uygulayanların puanları diğerlerine göre daha yüksek çıkmıştır. Angela’nın (2014) çalışmasında
ise öğretmenler yöneticilerinin kriz yönetim stratejilerini “çoğunlukla” düzeyinde başarılı
bulmaktadırlar. Ayrıca yöneticilerin çoğunlukla krizleri çözmede rekabetçi bir tutum
izlediklerini belirtmektedir.
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5.1.2. Öğretmenlerin cinsiyetine göre yöneticilerin kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası dönemde kriz yönetim beceri düzeyleri
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin cinsiyetine göre yöneticilerin kriz yönetimi becerileri
kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası boyutlarda anlamlı farklılık göstermemektedir. Her ne
kadar kadın öğretmenler kriz öncesi ve kriz sonrası dönemde erkeklere göre yöneticilerini daha
başarılı bulsalar da bu fark anlamlı düzeyde değildir. Kriz döneminde ise erkek öğretmenler
yöneticilerini, kadın öğretmenlerden daha başarılı bulsalar da bu fark da anlamlı düzeyde
değildir. Bu bağlamda okul yöneticileri okullarında ortaya çıkan krizleri çözmeye yönelik
yaptıkları çalışmalarda her ne kadar düşük düzeyde olsa da iş bölümü ya da görevlendirme
yaparken tüm okul personelini cinsiyet gözetmeksizin dahil etmiş olabilir. Cinsiyet ayrımı
yapılmadığından dolayı da öğretmenlerin yöneticilerini değerlendirirken objektif davrandığı
sonucuna ulaşılabilir. Bu konuda Ulutaş (2010) da yöneticilerin cinsiyet farkı gözetmeden aynı
tutum içinde eşitlik ilkesiyle öğretmenlerine yaklaştığını düşünmektedir. Ulusal ve uluslararası
alan yazın incelendiğinde okul yöneticilerinin kriz yönetim becerilerine ilişkin öğretmen
görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna birçok çalışmada
ulaşılmaktadır (Aksu, 2009; Maya, 2014; Savçı, 2008; Ulutaş, 2010 ve Werner, 2012). Ayyürek’in
(2014) çalışmasında kriz yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri, kriz öncesi hazırlık ve planlama
ve krizi kontrol altına alma boyutlarında cinsiyetlerine göre farklılık göstermemesi çalışmanın
sonuçlarıyla örtüşürken; denge durumuna dönüş ve kriz sonrası öğrenme ve değerlendirme
boyutunda cinsiyetlerine göre farklılık göstermesi bu çalışmanın sonuçlarıyla çelişmektedir.
Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre yöneticilerini kriz öncesi ve kriz sonrası
dönemde daha başarılı bulsalar da ortalamalar birbirine yakındır.

Adıgüzel’in (2007)

çalışmasında öğretmen algıları cinsiyete göre planlama, örgütleme, koordinasyon ve iletişim
yeterlilikleri boyutunda kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre yöneticilerini daha
başarılı bulması bu çalışmanın sonuçlarıyla çelişmektedir. Haban ve Bozkurt’un (2017)
çalışmasında da okul yöneticilerinin sergiledikleri kriz yönetim becerilerine ilişkin öğretmen
görüşleri arasında cinsiyet açısından kriz öncesi dönemde anlamlı bir farklılık görülmemesi
çalışmanın sonuçlarıyla örtüşürken; kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde anlamlı bir farklılık
görülmesi

çalışmanın

sonuçlarıyla

çelişmektedir.

Mathai’nin

(2002)

okul

rehber

öğretmenlerinin kriz eğitim ihtiyaçlarına yönelik yaptığı çalışmada, rehber öğretmenlerin
cinsiyet değişkenine ile eğitim ihtiyaçları arasında anlamlı farklılık görülmemesinden dolayı
çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir.
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5.1.3. Öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre yöneticilerin kriz öncesi, kriz
dönemi ve kriz sonrası dönemde kriz yönetim beceri düzeyleri
Bu çalışmanın bulguları incelendiğinde, öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre
yöneticilerin kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası döneme ait kriz yönetim becerileri
arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Kriz yönetimi konusunda yeterli eğitimleri okul
yöneticileri almadıkları gibi öğretmenler de almamaktadır. Ayrıca öğretmenlerin alanlarına
yönelik ya da alan dışında yaptıkları yüksek lisans ya da doktora programlarında okullarda
karşılaşabilecekleri krizlere yönelik bir dersin ya da eğitimin olmamasından dolayı herhangi bir
farklılığın çıkmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle öğretmelerin eğitim durumu ne olursa olsun
aynı doğrultuda görüş belirtmiş olabilirler. Aksu’nun (2009), Savçı’nın (2008) ve Ulutaş’ın
(2010) çalışmasında da öğretmenlerin eğitim durumuna göre yöneticilerin kriz öncesi, kriz
dönemi ve kriz sonrası döneme ait kriz yönetim becerileri arasında anlamlı bir farklılık
çıkmamıştır. Adıgüzel’in (2007) çalışmasında eğitim enstitüsü ve ön lisans mezunu olan
öğretmenlerin okul yöneticilerini planlama, örgütleme, iletişim ve koordinasyon boyutunda
daha yeterli algılamakta olup bu çalışmanın sonuçlarıyla çelişmektedir. Deming’in (2004) okul
psikologlarının eğitim düzeyi değişkenine göre krize müdahale yetenekleri arasında anlamlı bir
farklılık çıkmaması yönüyle bu çalışmanın sonuçlarını destekleyici niteliktedir.
5.1.4.Öğretmenlerin kıdem durumu değişkenine göre yöneticilerin kriz öncesi, kriz
dönemi ve kriz sonrası dönemde kriz yönetim beceri düzeyleri
Bu çalışmada öğretmenlerin kıdem durumu değişkenine göre yöneticilerin kriz yönetim
becerileri hakkındaki değerlendirmeleri kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası
dönemdeki ortalamalarına bakıldığında kıdeme göre bir artış da gözlenmemektedir. Yani
kıdemi az olan öğretmenlerin görüşleriyle kıdemi fazla olan öğretmenlerin görüşleri de
örtüşmektedir. Aksu’nun (2009), Özcan’ın (2008) ve Savçı’nın (2008) çalışmalarında farklı
kıdem gruplarındaki öğretmenlerin okullarda yaşanan krizlerin sıklık düzeyine ilişkin
algılarının arasında anlamlı bir farklılık olmaması çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir.
Adıgüzel’in (2007) çalışmasında öğretmenlerin kıdemine göre planlama, örgütleme, iletişim ve
koordinasyon boyutunda algıları 0-5 yıl kıdemi olanlarla 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanlar
arasında, 20 yıl ve üzeri kıdemi olanlar lehine anlamlı farklılık çıkmaktadır. Ayyürek’in (2014)
yaptığı çalışmada öğretmenlerin kriz yönetimi konusundaki düşünceleri, öğretmenlerin kıdem
değişkenine göre kriz öncesi boyutunda, 0-5 yıl kıdemi olanlarla 6 yıl ve üzeri kıdeme sahip
olanlar arasında, 6 yıl ve üzeri kıdemi olanlar lehine anlamlı bir farklılık çıkmaktadır. Kriz
dönemi ve kriz sonrası dönem boyutunda kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık
çıkmaması bu çalışmanın bulgularıyla örtüşmektedir. Ulutaş’ın (2010) çalışmasında müdürlerin
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kriz yönetim becerilerinde öğretmen algıları kriz öncesi ve kriz dönemi boyutunda anlamlı bir
farklılık göstermezken, kriz sonrası boyutta belirleyici bir değişken olarak görülmektedir. Buna
göre 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 6-10 yıl ve 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip
öğretmenlere göre, yöneticilerin kriz yönetimine ilişkin kriz algıları daha yüksektir. Kriz öncesi
ve kriz dönemi bulgularıyla bu çalışmanın bulguları örtüşürken, kriz sonrası dönemin
bulgularıyla örtüşmemektedir. Maya’nın (2014) çalışmasında ilkokul yöneticilerinin kriz
yönetim becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri, onların kıdemine göre, kriz dönemi ve kriz
sonrası döneme ilişkin 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin kriz algıları daha az kıdeme
sahip öğretmenlerden daha yüksek düzeyde olması açısından bu çalışmanın sonuçlarıyla
çelişmektedir ancak kriz öncesi dönem bulgularıyla örtüşmektedir. Werner’in (2012)
çalışmasında 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip rehber öğretmenlerin kriz yönetim becerileri 1-5 yıl
kıdeme sahip öğretmenlere göre daha yüksek çıkmış olup diğer gruplarla arasında anlamlı bir
farklılık çıkmamıştır. Deming’in (2004) okul psikologlarının kriz eğitimi, kıdem ve öz
yeterliliklerinin krize müdahale yetenekleri arasındaki ilişkiyi betimleyen çalışmasında okul
psikologlarının kıdemi arttıkça krize müdahale yeteneklerinin düşmesinden dolayı bu
çalışmanın bulgularıyla çelişmektedir. Mathai’nin (2002) çalışma bulgularında kıdemi az olan
rehber öğretmenlerin kriz eğitim ihtiyacı kıdemi fazla olanlardan daha yüksek çıkmıştır. Bu
bağlamda deneyim arttıkça kriz eğitim ihtiyacının azalması bu çalışmanın sonuçlarından
farklılık göstermektedir.
5.1.5.Öğretmenlerin yaş değişkenine göre yöneticilerin kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası dönemde kriz yönetim beceri düzeyleri
Bu çalışmada öğretmenlerin yaş değişkenine göre yöneticilerin göstermiş olduğu kriz yönetim
becerilerine ilişkin görüşleri kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Okul yöneticilerini değerlendirirken öğretmenlerin yaş grupları
arasında benzer ortalamaların çıkması, yaşın kriz algısında bir değişikliğe yol açmayacağı
sonucunu ortaya koymaktadır. Ulutaş’ın (2010) çalışmasına göre ilköğretim okulları
müdürlerinin kriz yönetim becerileri kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde,
öğretmenlerin yaş grupları değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermeyip, yöneticilerin kriz
yönetim becerilerinde öğretmenlerin yaş grupları değişkeni belirleyici değildir. Haban ve
Bozkurt’un (2017) çalışmasında öğretmenlerin yöneticilerin kriz yönetim becerilerini algılama
düzeyleri yaş arttıkça yükseldiği sonucuna ulaşmışlardır. Öğretmenlerin yaş arttıkça
değerlendirme yetilerinin artması, yaşa bağlı birçok kriz vakasıyla karşılaşmış olduklarından
normal vakalarla kriz vakalarını ayırt edebilme yetilerinin gelişmiş olabileceği düşüldüğü için
bu sonuca ulaşılmış olabilir. Ulaşılan bu sonuçla çalışmanın sonuçları çelişmektedir. Mathai’nin
(2002) çalışmasında ise okul rehber öğretmenlerinin kriz eğitim ihtiyacı yaş arttıkça kriz eğitim
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ihtiyacının azaldığı belirtilmektedir. Büyük yaş gruplarında kriz deneyimi ve aldıkları kriz
eğitiminin öğretmen farkındalığını arttıracağından dolayı kriz eğitim ihtiyacı azaldığından
dolayı bu çalışmanın bulgularıyla çelişmektedir.
5.1.6.Öğretmenlerin kriz eğitimi alıp-almama değişkenine göre yöneticilerin kriz öncesi,
kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde kriz yönetim beceri düzeyleri
Öğretmenlerin kriz eğitimi alıp-almama değişkenine ilişkin yöneticilerinin göstermiş olduğu
kriz yönetim becerilerine ilişkin görüşleri kriz öncesi ve kriz dönemi boyutunda farklılık
yaratmaktadır. Kriz eğitimi alan öğretmenler yöneticilerini değerlendirirken kriz öncesi boyutta
ve kriz dönemi boyutunda “çoğunlukla” başarılı bulmaktadırlar. Öğretmenlerin kriz yönetimine
ilişkin aldıkları eğitim, kriz öncesi ve kriz döneminde yöneticilerinin sergiledikleri tutum ve
davranışları olumlu bulmalarına ancak kriz sonrası dönemde gerçekleştirmeleri gereken
çalışmaları yapmadıklarından dolayı yetersiz bulmalarına neden olmaktadır. Savçı’nın (2008)
çalışmasında öğretmenlerin sivil savunma, acil durumlar ya da kriz yönetimi gibi okul
güvenliğiyle ilgili hizmet içi eğitim alıp-almama durumuna göre, okullarda yaşanan krizlerin
sıklığına ilişkin algılarında anlamlı bir farklılık çıkmaması, çalışmanın kriz öncesi ve kriz dönemi
boyutuyla çelişirken; kriz sonrası dönem boyutundaki bulgularla örtüşmektedir. Ocak’ın (2006)
çalışmasında kriz eğitimiyle ilgili öğretmenlere verilen eğitimlerin seminer, zümre ve savunma
kol toplantıları olduğu, bazı öğretmenlerin de bu toplantılardan haberi olmadığını ve bir kriz
anında nasıl davranacaklarına ilişkin bilgi sahibi olmamasından dolayı kriz yönetimi konusunda
yeterli olmadıklarını ifade etmişlerdir. Ayyürek’in (2014) çalışma bulgularında öğretmenlerin
kriz yönetimine ilişkin görüşlerinin, sivil savunma ve afetlerden korunma seminerlerine katılma
durumlarına göre kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde anlamlı bir farklılığa yol
açmaması kriz öncesi ve kriz dönemi bulgularıyla çelişirken, kriz sonrası dönem boyutuyla
örtüşmektedir. Deming’in (2004) okul psikologlarına yönelik çalışma bulgularında hizmet içi
eğitim alanların krize müdahale yetenekleri, almayanlara göre daha yüksek çıkmasından dolayı
çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Dries‘in (2015) krizleri önleme ve krizlere müdahaleye
yönelik okul psikologlarıyla yaptığı çalıştayda, kriz eğitimine katılanların krize yönelik tutumları
kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde katılmayanlardan daha yüksek çıkması
çalışmanın kriz öncesi ve kriz dönemi boyutuyla örtüşürken kriz sonrası dönem boyutunda
çelişmektedir.
5.1.7.

Yöneticilerin kendi görüşlerine göre kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası

dönemde kriz yönetim beceri düzeyleri
Araştırma sonuçlarına göre yöneticiler kendi görüşlerine göre kriz öncesi ve kriz sonrası
döneme ait kriz yönetim becerilerini “çoğunlukla” yerine getirdiklerini, ancak kriz döneminde
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“bazen” düzeyinde sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen
görüşlerine göre yöneticilerin kriz yönetim becerileri ile yöneticilerin kendi görüşlerine göre
ifade ettikleri kriz yönetim becerileri “kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası” dönemde
örtüşmektedir. Yöneticiler kriz öncesi ve kriz sonrası dönemde krizler yaşanmadan önce
yaralanma, kavga, veli-okul ilişkileri, cinsel taciz, öğrenciler arasındaki çeteleşme gibi (İnandı,
2008) yaşanabilecek olası bir krize yönelik önlem aldıklarını düşünmektedirler. Buna ilişkin
Sayın (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada yöneticilerle yüz yüze görüşmeler yapılmış
olup bu görüşmelerde yöneticilerin krizlere çözüm üretebildiklerini ve bundan dolayı kriz
yönetiminde kendilerini başarılı gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda Sayın’ın
(2008) ve İnandı’nın (2008) yaptıkları çalışmanın bulgularıyla, bu çalışmanın bulguları
örtüşmektedir. Yöneticilerin kriz döneminde yaptığı çalışmaları ise “bazen” düzeyinde
değerlendirmeleri, kriz eğitim planı, kriz iletişim planı, kriz kontrol ve denetim ekibi ve kriz
yönetimine ilişkin eğitim düzenleme gibi faaliyetleri okullarında gerçekleştirmemelerinden
kaynaklanıyor olabilir. Kaldı ki bazı yöneticilerin var olan “şiddeti önleme eylem planı, yangındeprem tatbikatı, acil durum yönetim planı” gibi uygulamaları bile okullarında yeterince
gerçekleştirmedikleri bilinmektedir. Bundan dolayı okullarda yaşanan küçük bir kriz bile iyi
yönetilemediğinden ya da üzerinde yeterince durulamadığından dolayı medyanın da araya
girmesiyle ülke gündemine kolayca oturabilmektedir. Kriz kontrol altına alınamadığından
dolayı yıkıcı etkisi de büyük olmaktadır.
Adıgüzel’in (2007) çalışmasında yöneticilerin kriz yönetme becerileri planlama boyutunda
“bazen”, örgütleme boyutunda “çoğunlukla”, koordinasyon boyutunda “her zaman” ve iletişim
boyutunda “çoğunlukla” düzeyinde saptanmıştır. Çalışmanın planlama boyutu ile bu çalışmanın
kriz öncesi dönemi; kriz dönemi ile koordinasyon, örgütleme ve iletişim boyutlarını
karşılaştırdığımızda kriz öncesi dönemdeki yöneticilerin becerileriyle planlama boyutundaki
yöneticilerin kriz yönetim becerilerinin örtüştüğünü fakat kriz dönemine karşılık gelen
koordinasyon, örgütleme ve iletişim boyutlarıyla örtüşmediği görülmektedir. Okullarda kriz
yönetimine ilişkin uluslararası alanda yapılan çalışmalarda bazı kaynaklara ulaşılabilmiştir.
Wanko’nun (2000) okul müdürlerine yönelik yaptığı çalışmada kriz öncesi ve kriz döneminde
“çoğunlukla” düzeyinde, kriz sonrası dönemde ise “her zaman” düzeyinde kendilerini başarılı
olarak değerlendirmeleri çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Rocco’nun (2014)
çalışmasında acil durumların yarattığı krizlere hazır olan yöneticilerin kriz yönetim becerileri,
olmayanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca kriz anında krize yönelik planları olan
yöneticilerin kriz döneminde kendilerine güvenleri daha yüksek çıkması çalışmanın bazı
boyutlarıyla örtüşmektedir. Javed’in (2015) çalışmasında ise okul yöneticilerinin okullarında
krize müdahale takımları kurarak kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde kriz
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yönetiminde başarılı sonuçlara ulaştıkları ifade edilmiştir. Angela (2014) okul müdürleriyle
yaptığı görüşmelerde yöneticilerin çoğu farklı çözüm tekniklerini kullandıklarını ifade
etmişlerdir. Ayrıca her krizin doğasının farklı olacağından dolayı değişik stratejiler izleyerek
çözüm ürettiklerini belirtmeleri yönüyle çalışmanın sonuçlarıyla benzerlikler göstermektedir.
Öte yandan Torley’in (2011) ortaokul müdürlerinin kriz durumlarında karar verme süreçleriyle
ilgili çalışmasında, yöneticiler kriz yönetim ekibiyle iş birliği içerisinde çalıştıklarından dolayı
kendilerini “çoğunlukla” düzeyinde başarılı görmeleri çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir.
Doughtry’ın (2015) okul müdürlerinin krize hazırlık düzeyleri ile ilgili yaptığı çalışmasında
yöneticilerin krize müdahale konusunda hizmet içi eğitimde ve çalıştaylarda eğitim
aldıklarından dolayı krizleri önlemede ve müdahale etmede kendilerini başarılı görmektedirler.
McCarty’in (2012) çalışmasında ise okul müdürleri kendilerini kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası dönemde “bazen” düzeyinde başarılı görmeleri çalışmanın kriz dönemi boyutundaki
bulgularla örtüşürken kriz öncesi ve kriz sonrası dönem bulgularıyla örtüşmemektedir.
5.1.8. Yöneticilerin cinsiyetlerine göre kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde
kriz yönetim beceri düzeyleri
Yöneticilerin cinsiyet değişkenine göre kriz yönetimi becerilerinin, kriz dönemi ve kriz sonrası
boyutta anlamlı farklılık bulunmazken, kriz öncesi boyutta erkek yöneticilerin kadın
yöneticilerden daha yüksek kriz yönetim becerilerine sahip olduğu görülmektedir. Diğer
örgütlerde olduğu gibi eğitim örgütlerinde de yönetici pozisyonlarının erkek egemen olması,
erkek yöneticilere kadın yöneticilerden daha fazla yönetim deneyimi sağlamaktadır. Bu durum
erkek yöneticilere olası krizlere yönelik önlem almaları noktasında avantaj sağlamaktadır. Sayın
(2007)’ın ve diğer araştırmacıların benzer konulardaki çalışmasında da erkek yöneticilerin açık
ara çoğunlukta olduğu görülmektedir. Yönetici atamasında cinsiyet faktöründen öte yönetici
yeterlilikleri dikkate alınarak atama yapılması gerekmektedir. Adıgüzel’in (2007) çalışmasına
göre okul müdürlerinin “Planlama, örgütleme, koordinasyon, iletişim” yeterliklerine ilişkin
yönetici algıları, cinsiyet açısından farklılık göstermediğinden bu çalışmanın kriz dönemi ve kriz
sonrası dönemdeki bulgularıyla örtüşürken, kriz öncesi dönem bulgularıyla çelişmektedir.
Ocak’ın (2006) yaptığı nitel çalışmada ise bazı okul müdürleri kriz yönetim ekibi oluştururken
cinsiyet faktörünün dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir. Kriz anında kız öğrencilerin sorunlarını
kadın öğretmenlere; erkek öğrencilerin de sorunlarını erkek öğretmenlere daha kolay
aktarabildiklerini düşünmektedirler. Bundan dolayı okul yöneticilerinin krize müdahale ekibi
oluşturulurken öncelikle gönüllülük esasına dayalı deneyimli personelden başlayarak cinsiyet
faktörünü de dikkate alarak ekibini oluşturmalıdır.
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5.1.9. Yöneticilerin eğitim durumu değişkenine göre kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası dönemde kriz yönetim beceri düzeyleri
Bu çalışmada yöneticilerin kendi görüşlerine göre, kriz öncesi boyutta lisans eğitimi mezunları
ile yüksek lisans mezunları arasında yüksek lisans mezunları lehine yöneticilerin kriz yönetim
becerileri daha yüksektir. Yüksek lisans yapan yöneticiler, kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası dönemde lisans mezunlarına göre daha yüksek yönetim becerilerine sahiptir. Yüksek
lisans mezunu yöneticiler diğer boyutlarda da daha olumlu düşünmelerine karşın sadece, kriz
öncesi dönemde anlamlı bir farklılığa yol açmıştır. Kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde anlamlı
bir farklılığa yol açmamıştır. Kriz öncesi dönem, kriz belirtilerinin ortaya çıkmaya başladığı
dönemdir. Bu dönemde yüksek lisans eğitimi, yöneticilere farkındalık ve öz yeterlilik algılarının
yükselmesine katkı sağlamış olabilir. Yöneticilerin almış olduğu yüksek lisans eğitiminin onların
kriz yönetim becerilerine olumlu etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle okul
yöneticilerinin yüksek lisans eğitimi almaları yararlı görülmektedir. Ayrıca 1999 yılından
itibaren yöneticilerin sınavla alınması, yüksek lisans eğitiminin yöneticilerin değerlendirilme
sürecinde düşük düzeyde de olsa etkili olması son zamanlarda yöneticileri yüksek lisans
yapmaya teşvik etmektedir. Okul yöneticileri özellikle kendi alanlarında yüksek lisans eğitimi
almaya teşvik edilmelidir. Okul yöneticilerinin kendi alanlarıyla ilgili yüksek lisans
programlarına kapsamlı kriz eğitimi içeren derslerin konulması, yöneticilerin kriz yönetim
becerilerini arttıracaktır. Kendi alanlarında yüksek lisans eğitimi alan yöneticilerin tüm
boyutlarda kriz yönetim becerilerini arttırmada önemli bir rol üstlenebileceği öngörülmektedir.
Adıgüzel’in (2007) çalışmasında ilköğretim okul müdürlerinin depremin neden olduğu kriz
durumunda planlama, örgütleme, koordinasyon ve iletişim yeterliliklerine ilişkin algıları,
lisansüstü eğitim alanlar lehine anlamlı bir farklılık göstermesi bakımından çalışmanın
sonuçlarıyla örtüşmektedir.
5.1.10. Yöneticilerin kıdem durumu değişkenine göre kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası dönemde kriz yönetim beceri düzeyleri
Bu çalışmada yöneticilerin kıdem durumu değişkenine göre kriz öncesi dönemde yöneticilerin
kriz yönetim becerileri 1-5 yıl arası kıdem ile 6-10 yıl arası kıdemliler hariç diğer tüm gruplarla
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kriz döneminde de bazı gruplar hariç kıdemi fazla
olan yöneticilerin diğerlerine göre kriz yönetim becerileri daha yüksek çıkmaktadır. Kriz sonrası
dönemde ise 1-5 yıl arası kıdem ile diğer tüm gruplar arasında anlamlı bir farklılık
görülmektedir. Bu bağlamda yöneticilerin kriz yönetim becerileri bazı gruplar hariç diğer tüm
gruplarda kıdem arttıkça kriz yönetim becerileri de artmaktadır. Deneyimli yöneticilerin görev
süreleri boyunca daha fazla krizle karşılaşmaları, benzer krizler yaşandığında onları daha
başarılı yönetmelerini sağlayacaktır. Sayın’ın (2008) çalışmasında kriz yönetimi başarı
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testinden alınan puanlara göre yöneticilerin mesleki kıdemi arttıkça kriz yönetim becerilerinin
yükselmesi bakımından bu çalışmanın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Adıgüzel’in
(2007) çalışmasında ilköğretim okul müdürlerinin depremin neden olduğu kriz durumunda
planlama, örgütleme ve iletişim yeterliliklerine ilişkin algıları, kıdem değişkenine göre anlamlı
bir

farklılık

göstermemesi

bakımından

çalışmanın sonuçlarıyla

çelişmektedir

ancak

koordinasyon boyutunda yöneticilerin kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermesi
bakımından bu çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir.
5.1.11. Yöneticilerin yaş değişkenine göre kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası
dönemde kriz yönetim beceri düzeyleri
Yöneticilerin yaş değişkenine göre kriz yönetim becerileri, kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası dönemde yaş grubu büyük olan grubun (41 yaş ve üzeri) kriz yönetim becerileri, diğer
gruplardan daha yüksektir. Yaşı büyük olan yöneticilerin diğerlerine göre tecrübesi fazla
olacağından, ortaya çıkan krizleri yönetmede daha başarılı olacakları düşünülmektedir. Çünkü
okullarda büyük küçük çoğu zaman birçok vaka meydana gelmekte ve yöneticilerin bu vakaları
çözmeleri gerekmektedir. Vakaları çözerken de aynı zamanda deneyim kazanmaktadırlar. Bu
deneyimlerden ve çevrelerinde yaşanan krizlerden yola çıkarak gerekli önlemleri almaktadırlar.
Öte yandan bazı yaş grupları arasında kriz yönetim becerileri bakımından her zaman doğrusal
bir ilişki ortaya çıkmamıştır. Bunun sebebi bazı yöneticilerin kendilerine aşırı güveni ya da
krizleri küçümsemelerinden dolayı başarısızlık yaşadıkları düşünülmektedir. Bu bağlamda
Sayın (2008) da yaşa bağlı olarak deneyimin artacağından dolayı yöneticilerde aşırı özgüvene
bağlı kriz yönetim tutumunda zafiyete yol açacağından bahsetmektedir. Sayın’ın (2008)
bulgularında okul yöneticilerinin yaş grupları sıra ortalamalarının arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur. Yaş arttıkça kriz yönetimine ilişkin yönetim becerilerinin artması
bu çalışmanın sonuçlarıyla benzeşmektedir.
5.1.12. Yöneticilerin kriz eğitimi alıp-almama değişkenine göre kriz öncesi, kriz dönemi
ve kriz sonrası dönemde kriz yönetim beceri düzeyleri
Bu çalışmada kriz eğitimi almış olan yöneticiler ile kriz eğitimi almamış olan yöneticiler
arasında kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönem boyutunda anlamlı farklılık
bulunmaktadır. Kriz eğitimi almış olan yöneticiler, kriz eğitimi almamış olan yöneticilere göre
kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde karşılaştıkları krizleri çözmede daha etkili ve
daha duyarlı olduklarını, aldıkları tedbirlerle krizleri önlemede başarılı olduklarını
düşünmektedirler. Yöneticiler her ne kadar yönetim tecrübelerine güvenerek yaşanabilecek
krizleri çözmede kendilerini yeterli görse de yaşanabilecek krizlere yönelik aldıkları eğitim
onların farkındalık düzeylerini arttıracaktır. Kriz belirtileri ortaya çıkar çıkmaz önlemini alacak
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ve kendi örgütünün en az zararla ya da krizi fırsata çevirerek çözüm üretecektir. Bu konuda
birçok araştırmacı da benzer bulgulara ulaşmışlardır. Sayın’ın (2008) çalışmasında ortaöğretim
kurumları yöneticilerinin kriz yönetimine ilişkin hizmet içi eğitim alan yöneticilerin kriz
puanları almayanlara göre daha yüksek olup çalışmanın bulgularıyla örtüşmektedir. Buradan
hareketle yöneticilerin kriz eğitimi almalarının onların kriz yönetim becerilerine önemli
derecede katkı sağladığı açık bir şekilde görülmektedir. Öte yandan İnandı’nın (2008)
çalışmasında okul müdürleriyle yapılan görüşmelerde çok azının bazı konularda eğitim aldığını
fakat bu eğitimlerin profesyonel anlamda olmayıp karşılaştıkları krizleri çözmede etkisinin
olmadığını, kendi yöntemleriyle krizleri çözdüklerini ifade etmelerinden dolayı bu çalışmanın
sonuçlarıyla çelişmektedir. Ridgely’in (2006) okul yönetimine ön test uygulaması yapılarak
krize yönelik tutumları ölçülmüştür. Daha sonra aynı kişilere gerçek zamanlı kriz simülasyon
eğitimi verilerek son test uygulaması yapılmıştır. Kriz eğitimi alanların kriz becerilerinin yüksek
çıkmasından dolayı bu çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Wanko’nun (2000) çalışmasında
ise yöneticilerin okullarında kriz ekibinin olduğunu ve bu ekibin yılda en az bir defa toplanarak
eğitimler aldığını bu yüzden kriz anında başarılı kriz yönetim becerisi sergilediklerini ifade
etmektedirler. McCarty’in (2012) çalışmasında ise yöneticilerin çoğunluğunun kriz eğitimi
almadıklarını, krize müdahale becerilerini deneyimlerinden kazandıklarını ayrıca krize
müdahalede de kendilerini başarılı gördüklerini ifade etmişlerdir.
5.1.13. Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre yöneticilerinin kriz durumlarını
yönetmelerine ilişkin görüşleri
Bu çalışmada yönetici ve öğretmen görüşlerine göre, yöneticilerin kriz durumlarını yönetme
becerilerine ilişkin görüşleri arasında kriz öncesi ve kriz döneminde anlamlı bir farklılık yokken
kriz sonrası dönemde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Yöneticilerin kriz sonrası döneme
ilişkin görüşleri öğretmenlerin görüşlerine göre daha olumludur. Yöneticiler kendilerini kriz
sonrası dönemde öğretmenlerden daha yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir.
5.2. Sonuçlar
1. Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin kriz yönetim becerileri, kriz öncesi ve kriz
sonrası dönemde “çoğunlukla”, kriz döneminde ise “bazen” düzeyindedir.
2. Öğretmenlerin cinsiyetine göre yöneticilerin kriz yönetimi becerileri kriz öncesi, kriz dönemi
ve kriz sonrası boyutlarda anlamlı farklılık göstermemektedir.
3. Öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre yöneticilerinin kriz yönetim becerilerine
ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir.
4.Öğretmenlerin kıdem değişkenine göre yöneticilerin kriz yönetim becerilerine ilişkin görüşleri
kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası boyutta anlamlı derecede farklılaşmamaktadır.
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5. Öğretmenlerin yaş değişkenine göre, yöneticilerin kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası
döneme ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
6. Öğretmenlerin kriz eğitimi alıp-almama değişkenine göre yöneticilerinin kriz durumlarını
yönetme becerilerine ilişkin görüşleri arasında, kriz öncesi ve kriz dönemi boyutunda anlamlı
bir farklılık bulunmaktadır. Kriz eğitimi almış öğretmenler yöneticilerin kriz yönetme
becerilerini daha olumlu bulmuşlardır. Kriz sonrası döneminde ise öğretmenlerin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
7. Yöneticilerin kendi görüşlerine göre kriz yönetim becerileri kriz öncesi ve kriz sonrası
dönemde”

çoğunlukla”,

kriz

döneminde

ise

“bazen”

düzeyinde

kendilerini

yeterli

görmektedirler.
8. Yöneticilerin cinsiyet değişkenine göre kriz yönetimi becerilerinin, kriz dönemi ve kriz
sonrası boyutta anlamlı farklılık bulunmazken, kriz öncesi boyutta erkek yöneticilerin kadın
yöneticilerden daha yüksek kriz yönetim becerilerine sahip olduğu görülmektedir.
9. Yöneticilerin eğitim durumu değişkenine göre, kriz öncesi boyutta lisans eğitimi mezunları ile
yüksek lisans mezunları arasında yüksek lisans mezunları lehine anlamlı fark bulunmaktayken,
kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
10. Yöneticilerin kıdem değişkenine göre kriz yönetim becerilerine ilişkin görüşleri kriz öncesi,
kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde anlamlı bir fark yaratmıştır. Yöneticilerin kıdemleri
arttıkça kriz yönetim becerilerinin de arttığı anlaşılmıştır. Özellikle 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip
yöneticilerin diğer tüm kıdemlerden daha fazla kriz yönetim becerilerine sahiptirler.
11. Yöneticilerin yaş değişkenine göre kriz yönetim becerileri, kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası dönemde anlamlı bir farklılık yaratmıştır. Farkın kaynağı ise yaş grubu büyük olan
yöneticilerdir. Yöneticilerin yaşı arttıkça kriz yönetim becerileri de artmaktadır.
12. Yöneticilerin kriz eğitimi alıp almama değişkenine göre kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz
sonrası döneme ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kriz eğitimi alan
yöneticilerin kriz yönetim becerileri almayan yöneticilere göre daha yüksektir.
13. Yönetici ve öğretmenlerin, yöneticilerin kriz yönetim becerilerine ilişkin olarak görüşleri
arasında kriz sonrası dönemde anlamlı farklılık vardır. Sonuçlara göre yöneticilerin kriz sonrası
dönemine ilişkin görüşleri öğretmenlere göre daha olumludur Yönetici ve öğretmenlerin,
yöneticilerin kriz öncesi dönem ve kriz dönemine ilişkin görüşleri arasında ise anlamlı bir
farklılık yoktur.
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5.3. Öneriler
Okullarda yaşanan krizlerin çözümüne katkıda bulunmak için bu çalışmanın bulgularından
yararlanılarak, okul yöneticilerine ve araştırmacılara aşağıdaki öneriler sunulabilir.
5.3.1. Uygulayıcılar için öneriler
1. Okullarda görev yapacak olan yöneticilere yönelik yapılan sınavlarda kriz yönetimi
konusunun dahil edilmesi ve yöneticilere seminer ya da kurs yoluyla kriz eğitimi verilmesi
gerekmektedir.
2. Öğretmenlere ve yöneticilere eğitim öğretim yılının başında ve sonunda verilen mesleki
seminerlerde, kriz yönetimi eğitimi de dahil edilmeli ve her yıl güncellenerek verilmelidir.
3. Yüksek lisans eğitimi alan yöneticilerin krizleri yönetme becerileri daha yüksek olacağından
yönetici atamalarında, yüksek lisans eğitimini tamamlayan yöneticilere verilen puan ağırlığının
arttırılması gerekir.
4. Millî Eğitim Bakanlığının ülke genelinde yer alan tüm okullarda, bölgesel şartları da göz
önüne alarak kriz yönetim planı hazırlamalı ve okul yöneticilerinin kurdukları kriz yönetim
ekibiyle kriz senaryoları oluşturarak kriz yönetim ekibini sürekli aktif tutmalıdır.
5. Üniversitelerin eğitim fakültesinden mezun olacak öğretmen adaylarına yönelik Millî Eğitim
Bakanlığıyla koordineli bir şekilde kriz yönetimi eğitimi verilmelidir.
6. Okullarda oluşturulacak olan krize müdahale ekip liderinin deneyimli olmasına dikkat
edilmelidir.
5.3.2. Araştırmacılar için öneriler
1. Mersin ili merkez ilçelerinde yapılan bu çalışma tüm il genelinde, farklı illerde ya da tüm
Türkiye genelinde yapılabilir.
2. Bu çalışma sadece kamu ortaokullarını kapsamakta olup yapılacak olan çalışma farklı
kademelerdeki özel ve resmi eğitim kurumları ya da farklı kurum ve kuruluşlarda da yapılabilir.
3. Bu çalışmada kullanılacak olan veri toplama aracı geliştirilerek yöresel ya da bölgesel krizleri
tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılabilir.
4. Öğretmen ve yöneticilerin dahil edildiği çalışmaya öğrenciler de dahil edilerek kapsamlı bir
çalışma yapılabilir.
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1

Kriz ortaya çıkmadan önce farklı kaynaklardan gelen kriz sinyallerini algılayabilmektedir

2

Kriz yaşanmadan önce kriz senaryoları oluşturmaktadır.

3

Örgüt için tehlike yaratabilecek sorunları önceden saptamaktadır.

4

Çevrede meydana gelen krizleri takip etmektedir.

5

Krize neden olabilecek her durumu dikkatle incelemektedir.

6

Kriz işaretlerine karşı duyarlıdır.

7

Krizin olumsuz etkilerinden korunma stratejileri konusunda bilgi sahibidir

8

Krizden korunmak amacıyla yazılı kriz yönetim planı hazırlamaktadır.

9

Kriz yönetim planı çerçevesinde kriz iletişim planı hazırlamaktadır.

10 Kriz döneminde uygulanacak acil eylem planı hazırlamaktadır.
11 Kriz yönetim ekibinin gerekli eğitimi almasına öncülük etmektedir.
12 Kriz kontrol ve risk denetim takımları kurmaktadır.
13 Tüm çalışanları kriz yönetim planından haberdar etmektedir.
14 Öğrencilere yaşanılan kriz hakkında kesinleşmiş bilgiler vermektedir.
15 Tüm çalışanları kapsayacak kriz yönetimi hakkında eğitimler düzenlemektedir.
16 Kriz yönetimi sürecinde çalışanlar arasında iş birliği sağlamaktadır
17 Çalışanların karar verme sürecine katılmalarını sağlamaktadır.
18 Kriz sürecinde verimli çalışmayı önleyen engelleri ortadan kaldırmaktadır.
19 Örgütün amaç ve hedeflerini sürekli gözden geçirmektedir
20 Kriz süreciyle ilgili çok yönlü değerlendirme yapmaktadır.
21 Kriz sonrası durum analizi yapmaktadır.
22 Kriz sonrası yeni hedefler belirlemektedir.
23 Gerçekleştirilen kriz yönetimini değerlendirmekte ve eksiklikleri belirlemektedir.
24 Kriz sonrası yeni bir yapılanma çalışması yapmaktadır.
25 Kriz sonrası örgütün vizyonunu geliştirmektedir
26 Kriz sonrasında örgütün güçlü ve zayıf yanlarını görebilmektedir.
27 Krizle mücadelede etkin yöntemler geliştirmektedir.
28 Yaşanan krizleri fırsata dönüştürerek örgüt için yararlı hale getirmektedir.
29 Kriz yönetim ekibinin yeni gelişmelere uygun olarak eğitilmesine olanak sağlanmaktadır.
30 Olası krizle başa çıkabilmek için yeni strateji ve taktikler belirlemektedir.
31 Çalışanlara yeni beceriler geliştirme ve bunları kullanma fırsatı vermektedir.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kriz ortaya çıkmadan önce farklı kaynaklardan gelen kriz sinyallerini algılayabilirim.
Kriz yaşanmadan önce kriz senaryoları oluştururum.
Örgüt için tehlike yaratabilecek sorunları önceden saptayabilirim.
Çevrede meydana gelen krizleri takip ederim.
Krize neden olabilecek her durumu dikkatle incelerim.
Kriz işaretlerine karşı duyarlı olurum.
Krizin olumsuz etkilerinden korunma stratejileri konusunda bilgi sahibiyimdir.
Krizden korunmak amacıyla yazılı kriz yönetim planı hazırlarım.
Kriz yönetim planı çerçevesinde kriz iletişim planı hazırlarım.
Kriz döneminde uygulanabilecek acil eylem planı hazırlarım.
Kriz yönetim ekibinin gerekli eğitimi almasına öncülük ederim.
Kriz kontrol ve risk denetim takımları kurarım.
Tüm çalışanları kriz yönetim planından haberdar ederim.
Öğrencilere yaşanılan kriz hakkında kesinleşmiş bilgiler veririm.
Tüm çalışanları kapsayacak kriz yönetimi hakkında eğitimler düzenlerim.
Kriz yönetimi sürecinde çalışanlar arasında iş birliği sağlarım.
Çalışanların karar verme sürecine katılmalarını sağlarım.
Kriz sürecinde verimli çalışmayı önleyen engelleri ortadan kaldırırım.
Örgütün amaç ve hedeflerini sürekli gözden geçiririm.
Kriz süreciyle ilgili çok yönlü değerlendirme yaparım.
Kriz sonrası durum analizi yaparım.
Kriz sonrası yeni hedefler belirlerim.
Gerçekleştirilen kriz yönetimini değerlendirir ve eksiklikleri belirlerim.

Kriz sonrası yeni bir yapılanma çalışması yaparım.
Kriz sonrası örgütün vizyonunu geliştiririm.
Kriz sonrasında örgütün güçlü ve zayıf yanlarını görebilirim.
Krizle mücadelede etkin yöntemler geliştiririm.
Yaşanan krizleri fırsata dönüştürerek örgüt için yararlı hale getiririm.
Kriz yönetim ekibinin yeni gelişmelere uygun olarak eğitilmesine olanak sağlarım.
Olası krizle başa çıkabilmek için yeni strateji ve taktikler belirlerim.
Çalışanlara yeni beceriler geliştirme ve bunları kullanma fırsatı veririm.
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