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GİRİŞ 

 

Geçmişten bugüne insanoğluna en çok zarar veren olaylar beklenmedik afetler, savaşlar ve 

diğer kriz durumları olmuştur. Yaşamın her anı bir krizle karşılaşma olasılığı düşünülerek olası 

kriz durumlarına karşı hazırlıklı olmak, özellikle toplu yaşam alanları için önem taşımaktadır. 

 

Herhangi bir beklenmedik olay karşısında yaşanan panik sonucu oluşabilecek hasar, krizin 

kendisinden daha vahim sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle Kriz Müdahale ve Psikolojik Destek 

Ekibi olarak her türlü kriz durumuna karşı tedbir ve destek çalışmalarımızı artırdık. Bu amaçla 

ekibimizi ve Acil Eylem Kriz Planımızı sizlerle paylaşıyoruz. 

 

ÖZEL MARMARA İLKOKULU-ORTAOKULU 

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi 

 

Acil bir durum yaşanması da okul idaresine veya Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik 

Destek ekibinden ilgili kişilere ulaşabilirsiniz. 

 

ÖZEL MARMARA İLKOKULU-ORTAOKULU 

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi 

 
 

Yasemin YILMAZ : İlkokul-Ortaokul Müdürü 

Ahmet Taşkın AYDIN : Müdür Baş Yardımcısı (8.Sınıflar) 

Handan BABA : 1.Sınıflar Müdür Yardımcısı 

Dilek Serpil EMKİN : 2.Sınıflar Müdür Yardımcısı 

Fikriye ŞAMDAN : 3.Sınıflar Müdür Yardımcısı 

Oya YILMAZ : 4.Sınıflar Müdür Yardımcısı 

Evren SARIKAYA : 5.Sınıflar Müdür Yardımcısı 

Nalan KEPENEK : 6.-7.Sınıflar Müdür Yardımcısı 

Sezin BOTASUN : Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü(3.Sınıflar)  

Esra ÜNSAL : 1.Sınıflar Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Cansu POLAT : 2.Sınıflar Psikolojik Danışma ve Rehberlik   

Aylin TOMAKAN : 4.Sınıflar Psikolojik Danışma ve Rehberlik   

Candan KAVALCI : 5.Sınıflar Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Gözdem TOPLU : 6.Sınıflar Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Duygu TAŞSİLEN : 7.Sınıflar Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Özer ÖZTÜRK : 8.Sınıflar Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Erdoğan AYDIN : Beden Eğitimi Bölümü Zümre Başkanı 

Zeliha TAHMAZOGLU : Okul Doktoru 

Bakiye TUNCER : Hemşire 

Nusret ŞENOL : İş Güvenliği Uzmanı 

 

Kriz Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibine Ulaşabileceğiniz 

Telefon Numarası 

0216 626 10 00 
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ACİL EYLEM KRİZ PLANI 

 

A- ACİL SERVİS İSTASYONLARI 

 

Binamızda depremden etkilenmeyecek güvenli ortamda, ACİL SERVİS İSTASYONLARI 

oluşturulmuştur. Bu istasyonlar, deprem sonrası oluşacak ortama göre, krizden etkilenen 

kişilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde, acilen devreye girebilecek donanımdadır. 

 

Bu istasyonlarda; 

 Okul bilgi dosyaları (Telefon zincirleri, öğrenci bilgileri, öğrenci servis listeleri, veli 

iletişim bilgileri ) 

 Kriz ekibinin yardım alabileceği kişi ve kuruluşlar ile ailelerinin telefon numaraları, 

 Görevlilerin telefonları ve görevleri, 

 Okuldaki elektrik, su sitemleri haritaları 

 Kriz Müdahale Planı 

 İlkyardım ve sağlık malzemeleri (sedye, ilaç, oksijen maskesi vs.) 

 Öğrenci, öğretmen ve çalışanların kan gruplarının olduğu liste 

 Enkaz çalışmalarında yapılacak kurtarma için gerekli kesici, delici ve kırıcı aletler, 

 Aydınlatma gereçleri, jeneratörle bağlantı için gerekli malzemeler, 

 Yangın söndürme cihazları, yanık örtüleri 

 El feneri ve yedek piller 

 Düdük 

 Battaniye, uyku tulumu, çadır, 

 İletişim için haberleşme araçları (radyo, megafon, yedek piller, telsiz) , 

 Portatif merdiven, 

 Tüm öğrencilerin 48 saat yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda gıda 

malzemeleri bulunmaktadır. 

 

B- DEPREM KRİZ YÖNETİMİ 

Zarar Azaltma Önlemleri; 

 

Öğrenci, Öğretmen ve Veliler Yönünden 

 Sağlıklı yoklama alınması, 

 Müfredat programlarına tüm öğrenci seviyeleri için deprem konulu derslerin 

konulması, 

 Öğrenci velileri ile deprem sırasında yapılacak faaliyetler ile ilgili bilgilendirme 

amaçlı bildirge ve acil eylem kriz planının paylaşılması, 

 Öğrencilere yönelik olarak deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar ile ilgili bir 

bilinçlendirme ve bilgilendirmeyi içeren bir seminerin düzenlenmesi, 

 Eğitim-öğretim döneminde tüm personeli kapsayacak tatbikatların en az bir kere 

yapılmasının planlaması, 

 PDR bölümü tarafından hazırlanan, deprem sonrası öğrencilerin yaşayabilecekleri 

psikolojik süreçler ve velilerin çocuklarına nasıl yardımcı olabilecekleri konulu 

bilgilendirmenin yapılması, 

 PDR Bölümü tarafından, okul personeline yönelik olarak, deprem sonrası öğrenciler 

okula geldiklerinde sınıflarda yapılacak çalışmalar ve nasıl bir tutum sergileyecekleri 

hakkında eğitimin verilmesi, 
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Fiziksel Ortam Yönünden 

 Binadaki tüm masa, dolap, lamba ve deprem sırasında devrilmesi veya düşmesi 

halinde tahliyeyi engelleyecek, öğrencilerin yaralanmalarına sebebiyet verebilecek 

malzemelerin duvara, yere veya tavana sabitlenmesi, 

 Sınıflarda cam kenarında yer alan sıraların pencerelerden mümkün olduğunca uzak 

tutulması, 

 Sınıflarda sıra düzenlemelerinin tahliye için koridorlar bulunacak şekilde yapılması, 

 Hâlihazırda asma tavanların ve aydınlatma sisteminin depreme dayanıklı hale 

getirilmesi, 

 Acil Müdahale Ekiplerinin eğitim ve tatbikatların her yıl içinde asgari 4 kez 

yapılmasının planlanması, 

 Acil Müdahale malzemelerin her an kullanılacak şekilde bakım ve kontrollerinin 

yapılması, malzeme eksikliklerinin giderilmesi, gıdaların yenilenmesi, 

 

Güvenlik Yönünden 

 Bina Giriş – Çıkış kayıtlarının sağlıklı tutulması, 

 Toplanma bölgelerinin belirli aralıklarla kontrollerinin yapılması, 

 Güvenlik personelinin plan görevlerini yerine getirecek düzeyde eğitilmesi ve eğitim 

programlarının hazırlanması, 

 

Sağlık Yönünden 

 Gönüllü okul personelinin Acil Tıbbi Yardım yapabilecek düzeyde eğitim almasının 

sağlanması ve ilkyardım ekiplerinin oluşturulması, 

 Acil Dolaplarında sağlık malzeme ekipmanlarının her an kullanılacak şekilde hazır 

bulundurulması, raf ömürlerinin her ay kontrol edilmesi, 

 

Servisler Yönünden 

 Servis sürücülerinin ve hosteslerinin eğitilmesi, 

 Araçlarda yiyecek, su ve ilkyardım malzemesi bulundurulması, 

 Araçların yakıtlarının her gün en az 2/3 oranında dolu bulundurulması, 

 Veli iletişim zincirinin bulunduğu Acil Durum Dosyasının hazırlanarak tüm velilere 

ulaştırılması, bu dosyaların birer kopyasının KME ekibinde saklanması, 

 Araçların gerekli durumda bekleme yerlerinin belirlenmesi (tüm servis güzergâhları 

için ayrı ayrı), 

 Deprem ile ilgili protokol şartlarını yerine getirilmesi, 

 

Yemekhane Yönünden 

 Yemekhanede birer öğün 1300 (bin üç yüz ) kişiyi doyurabilecek 2 (iki) günlük 

yiyecek stokunun bulunması, bu stokların raf ömürlerine göre yenilenmesinin 

sağlanması, 

 

C- DEPREM HAREKET PLANI 

 

Hepimizin bildiği gibi ülkemiz, deprem kuşağında yer almaktadır. Yaşana bilirlik ihtimali göz 

önünde bulundurulduğunda bahsedilen doğal afet ve kriz durumları arasında ilk sırayı 

"deprem" almaktadır. İnsan beyni acil durumlara en ilkel üç şekilde tepki verir: Kavga, kaçış, 

donup kalmak. Bunların hepsi panik belirtileridir. Böyle bir afet yaşanması durumunda, 
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öncelikle sakin kalabilmek, düşen eşyalardan korunmak yapılması gerekenlerin başında yer 

alır. 

Olası bir deprem yaşanması durumunda, uzmanların çömel (güvenli bir yer bulup çömelmek), 

kapan (baş ve boynu koruyacak şekilde kapanmak) ve tutun (güvenli bir yere tutunmak) 

önerisinden hareketle öğrencilerimiz için okulun çeşitli mekânlarını düşünerek planlar 

hazırlandı. 

 

Depremin Öğrenciler Okuldayken Olması Durumunda; 

 Binadaki anons sistemi ve megafonla tahliye duyurusu yapılarak deprem uygulama 

planları doğrultusunda bütün bina daha önceden belirlenmiş olan ACİL ÇIKIŞ kapıları 

kullanılarak boşaltılır, 

 Toplanma bölgelerinde toplanılır, personel ve öğrenci yoklamaları alınır, 

 Kurulabiliyorsa veli telefon zinciri kurulur, 

 Kriz Müdahale Ekibi Masası faaliyete geçirilir, 

 Okul Ana Giriş Kapısındaki emniyet tedbirleri arttırılır, 

 Okulu giriş – çıkışları ikinci bir talimata kadar durdurulur, 

 Öğrenci ve veli giriş kapılarındaki ve okul içerisindeki kalabalık kontrol altına 

bulundurulur, 

 Okuldaki Güvenlik Görevlileri teyakkuz durumuna geçirilir, 

 İzinli güvenlik görevlileri ve güvenlik servis şoförü göreve çağırılır ve hazır duruma 

getirilir, 

 Önceden belirlenmiş Acil Müdahale Ekipleri teşkil edilir, 

 Acil Servis İstasyonundaki malzemeler Acil Müdahale Ekibine dağıtılır, 

 Okul içi yollar kontrol edilir, geçişe müsait olmayan yerlerdeki engeller kaldırılır. 

 

Depremin Sınıflarda, Rehberlik Servisi, Fen Laboratuarı, Resim Atölyesi, Bilgisayar 

Laboratuarı, Kütüphanede bulunulduğu sırada olması durumunda; 

 Depremin başlaması ile birlikte bütün gruplar bulundukları mekânda masaların 

yanında çömelecekler ve başlarını koruyarak (pencere ve dolaplardan uzak) sallantının 

geçmesini bekleyecekler. 

 Sarsıntının durmasıyla öğretmen öğrencileri oldukları yerde oturtarak 1 dakikalık 

sakinleştirici ve tahliye esasını içeren kısa bir konuşma yapacak. Daha sonra tahliye 

planındaki yönergelere uyularak mekân boşaltılacak ve tahliye alanına yönelecekler. 

 Deprem bittikten sonra okulun hasar görme durumuna göre en yakın acil çıkış yolları 

kullanılarak bina dışına çıkışlar gerçekleşerek acil durum toplanma alanlarında 

(güvenli bölge) toplanılacaktır. 

 

Depremin Konferans Salonunda bulunulduğu sırada olması durumunda; 

 Depremin başlaması ile birlikte öğrenciler oturdukları koltuklara tutunarak 

çömelecekler ve başlarını koruyarak sallantının geçmesini bekleyecekler. Sarsıntının 

durmasıyla öğretmen öğrencileri oldukları yerde oturtarak 1 dakikalık sakinleştirici ve 

tahliye esasını içeren kısa bir konuşma yaptıktan sonra tahliye planındaki yönergelere 

uyularak mekân boşaltılacak ve tahliye alanına yönelecekler. 

 Deprem bittikten sonra konferans salonundaki öğrencilerin tahliyesi A kapısına açılan 

1 ve 2 konferans kapılarını kullanılarak fuaye alanındaki çıkış kapılarından okul 

binasının ön tarafındaki bulunana güvenli alan olarak belirlenmiş (otopark) yerlerde 

toplanılacaktır. 
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 Konferans salonu sahne, sahne arkası ve ön sıralarda oturan öğrencilerin konferans 

kulis acil durum tahliye kapısı merdivenleri kullanılarak güvenli alan olarak 

belirlenmiş (otopark) yerlerde toplanılacaktır. 

 

Depremin Yemekhanede bulunulduğu sırada olması durumunda; 

 Depremin başlaması ile birlikte öğrenciler yemek masalarının tutunarak çömelecekler 

ve başlarını koruyarak sallantının geçmesini bekleyecekler. Sarsıntının durmasıyla 

öğretmen öğrencileri oldukları yerde oturtarak 1 dakikalık sakinleştirici ve tahliye 

esasını içeren kısa bir konuşma yaptıktan sonra tahliye planındaki yönergelere 

uyularak mekân boşaltılacak ve tahliye alanına yönelecekler. 

 Sarsıntının durması ile öğrencilerin tahliyesi kantin bölgesindeki malzeme giriş 

kapısından yapılacaktır. Malzeme giriş kapısı A,B,C ve D kapıları Güvenlik 

Görevlileri tarafından zaman geçirmeksizin süratli bir şekilde açılarak yemekhanenin 

önündeki güvenli alanda(otopark) toplanılacaktır. 

 

Depremin Sınıf Koridorlarında teneffüs yapılırken olması durumunda; 

 Depremin başlaması ile birlikte bulundukları yere en yakın duvar kenarına 

çömelecekler ve başlarını koruyarak sallantının geçmesini bekleyeceklerdir. Sarsıntı 

anında merdivenlerde iseler hızlı bir şekilde merdivenlerden uzaklaşmaları 

sağlanacaktır. Sarsıntının durmasıyla nöbetçi öğretmenler öğrencileri oldukları yerde 

sakinleştirici ve tahliye esasını içeren kısa bir konuşma yapacaktır. Daha sonra tahliye 

planındaki yönergelere uyularak mekân boşaltılacak ve tahliye alanına yönelecekler. 

 Sarsıntının durması ile öğrencilerin tahliyesi öğrenci giriş kapısı ve ilköğretim öğrenci 

giriş kapısından yapılacaktır. 

 

Depremin Okul Bahçesinde teneffüs yapılırken olması durumunda; 

 Depremin başlaması ile birlikte bahçenin orta boşluğunda çömelecekler, başlarını 

koruyarak sallantının geçmesini bekleyeceklerdir. Sarsıntının durmasıyla nöbetçi 

öğretmenler öğrencileri oldukları yerde oturtarak 1 dakikalık sakinleştirici ve tahliye 

esasını içeren kısa bir konuşma yapacak. Daha sonra tahliye planındaki yönergelere 

uyularak mekân boşaltılacak ve tahliye alanına yöneleceklerdir. Sarsıntının durması ile 

öğrenciler koşmadan tenis kortu alanında toplanacaklardır. 

 

Depremin Spor Salonunda olması durumunda; 

 Deprem anında öğrenciler spor salonunun ortasında çömelerek, kolları ile başlarını 

koruyacak vaziyeti alacaklar. Sarsıntının durmasıyla öğretmen öğrencileri oldukları 

yerde oturtarak 1 dakikalık sakinleştirici ve tahliye esasını içeren kısa bir konuşma 

yapacak. Daha sonra tahliye planındaki yönergelere uyularak mekân boşaltılacak ve 

tahliye alanına yönelecekler. 

 Sarsıntı bittikten sonra yüzme havuzunda ve spor salonundan tahliye kapısından 

yapılacaktır.Spor salonunda tribün üst kattakiler çıkış kapılarını kullanarak koridor- 

dan A ve B kapılarını kullanarak kafeterya bölümünden dış alana güvenli bölgeye 

geçeceklerdir. 
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Depremin Müzik Dersliklerinde olması durumunda; 

 Depremin başlaması ile birlikte bütün gruplar bulundukları mekânda masaların 

yanında çömelecekler ve başlarını koruyarak (pencere ve dolaplardan uzak) sallantının 

geçmesini bekleyecekler. Sarsıntının durmasıyla öğretmen öğrencileri oldukları yerde 

oturtarak 1 dakikalık sakinleştirici ve tahliye esasını içeren kısa bir konuşma yapacak. 

Daha sonra tahliye planındaki yönergelere uyularak mekân boşaltılacak ve tahliye 

alanına varılacaktır. 3 katın tahliyesi A1 ve A2 Blok kapılarından yapılarak güvenli 

alanlarda toplanılacaktır. 

 

Depremin Servislerde olması durumunda; 

 Sarsıntı hissedildiği anda şoför servis aracını binalardan, otoyol geçişlerinin altından, 

elektrik direklerinden, ağaçlardan uzak bir yere park edecek. 

 Şoför ve hostes öğrencilere güvende olduklarını hissettirecek kısa bir konuşma 

yapacak. 

 

Depremin okula geliş anında olması ve okula ulaşılamaması durumunda servislerin 

bekleme noktaları; 

 

1. Bölge: KozyatağıCarrefour Otopark Alanı 

Maltepe, Suadiye, Ataşehir, İçerenköy, Kayışdağı, Erenköy, Göztepe güzergahında çalışan 

servis araçları 1. bölgede toplanacaktır. 

2. Bölge: Tepeüstü Meydan Otopark Alanı 

Çekmeköy, Madenler, Sancaktepe, Alemdağ, Ümraniye, Nato Yolu güzergahında çalışan 

servis araçları 2. bölgede toplanacaktır. 

3. Bölge: Çakmak Spor Tesisleri 

Şerifali, Elalmış, Soyak Yenişehir, Örnek, Fetih, Bulgurlu güzergâhında çalışan servis araçları 

3. bölgede toplanacaktır. 

 

Depremin okul çıkışında olması ve evlere ulaşılamaması durumunda servislerin bekleme 

noktaları; 

 

Ataşehir istikametine giden araçlar Şenol Güneş Bulvarı’nda, İkbal caddesinden tepe üstü 

istikametine giden araçlar, Çakmak Spor Tesislerinde toplanacaktır. 

 

D- PSİKOLOJİK DESTEK Deprem, sel, yangın, kaza, yakınlarının ağır hastalığı ve ölümü, 

anne-babanın boşanması vb. gibi olaylar, diğer pek çok doğal felaket gibi ani olması ve 

yarattığı sonuçlar açısından psikolojik anlamda bir travma olarak kabul edilmektedir. 

 

Bireyin varlığını doğrudan tehdit ve tüm yaşamını alt üst eden, ani olarak ortaya çıkan ve 

korku veren her yaşantı travma olarak tanımlanır. Marmara depremi gibi büyük çapta yıkıcı 

olan doğal afetler ise büyük travmalar olarak ele alınır. Travmaya uğramış çocuk ve ergenler 

yaşanılan kötü olayı ve kayıpları hatırlatan anılar ve bunların verdiği acılarla karşı 

karşıyadırlar. Travmanın yarattığı psikolojik etkiler ve belirtiler travma anında pek görülmese 

de; ya hemen ya da uzunca bir süre sonra çok tipik bir şekilde kendilerini gösterebilirler. 

Bunlar; yoğun bir korku, endişe, çaresizlik ve suçluluk duyguları gibi psikolojik tepkiler ve 

fiziksel belirtiler (kalp atış hızında artma, göğüs ve mide ağrıları gibi) şeklinde kendini 

gösterir. 
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Krizler ve travmatik olaylar bireyi duygusal, davranışsal ve fiziksel olarak olumsuz etkileyen, 

baş edilmesi güç ve normal yaşam şartlarını zorlaştıran olaylar ve durumlardır. İnsan eliyle ya 

da doğal yollarla meydana gelen travmatik olayların genel karakteristik özellikleri aşağıdaki 

gibidir; 

 İnsanın fiziksel bütünlüğünü tehdit eder. 

 İnsanın yaşamını tehdit eder. 

 İnsanın dünya ve insanlara karşı olan inançlarını tehdit eder. 

 İnsanın sevdiklerini tehdit eder. 

 

Travmatik olay sırasında ve sonrasında kişinin yaşamını devam ettiren işlevleri ve uyumu 

ciddi anlamda hasara uğrayabilir. Kişinin travmatik olaylarla tek başına başa çıkması zor 

olabilir, ancak aile ve sosyal destekle tekrar normal bir hayatı yaşamaya başlaması 

mümkündür. Bireyler travma sonrası bazı stres tepkileri geliştirirler. 

 

Tüm stres tepkileri günlük yaşantıyı aksatır. Travma öncesini anımsatan etkinlik ve ilgilerden 

kaçınma, ergenin bugünkü etkinliklerini, ilgilerini, düşüncelerini ve gelecekle ilgili planlarını 

sınırlar. Uyku, dikkat problemleri, ders çalışmayı ve okul başarısını etkiler. Özellikle ergenler 

yaşanan yoğun duygulardan uzaklaşmak için alkol ve uyuşturucu kullanabilirler. 

 

Travma Sonrası Stres Tepkileri 

Travma anı ile ilgili sahneler tekrar tekrar yaşanır. Olayın zihinde yeniden canlanmasına yol 

açan her ses, koku görüntü ve benzeri duyumların yol açtığı duygusal ve fiziksel tepkiler 

sonucu birey, o anı tekrar yaşıyormuş gibi davranır. 

Travma olayını hatırlatan yerlerden, insanlardan ve diğer ipuçlarından kaçınma çabası vardır. 

Bu da bireyin yaşamdaki pek çok şeye karşı ilgisinin kaybolmasına yol açabilir. Hatta bazı 

durumlarda bu tepkiler, bireylerin kendilerini diğer insanlardan koparmalarına ve içlerine 

kapanmalarına yol açabilir. 

Beden, tehlike hala devam ediyormuş gibi fiziksel tepkiler verir. Bireylerde görülebilecek bu 

tepkilerden bazıları, her an geçirdiği travma tekrarlanacakmış gibi bir uyarılma, kolaylıkla 

ürkme ve diken üstünde olma, gerginlik, öfke patlamaları, uykuya dalma, uyumada güçlük ve 

dikkati toplayamamadır. 

 

Bebeklerde; 

 Kolay şaşırma, kaygılı görünme 
 Yatak ıslatma, konuşma problemleri gibi gerileme davranışları 

 Ana-babaya yapışma ve onlardan ayrılmama 

 Uyku sorunları ve kabuslar 

 Çevreyle ilişkilerde tutukluk ve ürkeklik 

 Kontrol edilemeyen saldırganlık 

 Travmayla ilgili tekrarlanan oyunlar 

 

Okul öncesi çocuklarda (4-6 yaş); 

 

 Yatak ıslatma, parmak emme, ani heyecanlanma, ana-babaya yapışma, tik, 

uyku sorunları 

 Kaçınma davranışı ve içe kapanma 
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 Genel bir kaygı hali, hayvanlardan ve yabancılardan korkma. Tekrarlanan oyun 

ve ritueller (belirli davranışları saplantılı bir şekilde tekrarlama) 

 Kendi hayal ettikleri şeylerle ve gerçek olanları karıştırma. Bu yaş grubundaki 

çocuklar kötü olayların kendi kötü düşüncelerinden kaynaklandığını düşünüp 

üzülebilirler. Bu tip bir hayalci düşünce zihinsel bulanıklık, utanç, kaygı ve 

dünyayla ilgili yanlış yorumlar yapmaya yol açabilir. 

 

Okul çağındaki çocuklarda (7-12 yaş arası); 

 Okul öncesi dönemdeki davranışlara gerileme; bu durum, akranları tarafından 

reddedilmeye yol açabilir ve yeni gelişmeye başlayan yeterlik ve özerklik 

duygularının ortaya çıkmasını engelleyebilir. 

 Okula gitmek istememe ve okul başarısının düşmesi 

 Tekrarlanan oyunlar, saldırganlık, gevezelik 

 Erkek çocuklarda özellikle silahlara, savaş oyunlarına vb.'ye ilgi gösterme. 

 Kabuslar, uyku sorunları, ayrılık kaygısı ve doğal olaylardan (yağmur ve 

rüzgar gibi) korkma 

 Dikkat ve konuşma sorunları, isyankar davranışlar, vücutta ağrılar 

 

Ergenlerde (13-18 yaş arası); 

 Dünya ve kendi gelecekleri hakkında olumsuz tutumlar. 

 Kendi korkulan ve travmaya verdikleri tepkilerle ilgili endişe; özellikle 

kendilerini suçlu ve çaresiz hissetme gibi tepkilerinin anormal olup olmadığını 

merak etme. 

 Risk-alma veya duygularını davranışlarla dışa vurma davranışları (örneğin 

okuldan kaçma, rastgele cinsel birliktelik, madde kullanımı). 

 İştah ve uyku sorunları, günlük etkinliklere karşı ilgi kaybı, okul sorunları. 

 Travmatik yaşantıdan sonra almak zorunda kaldıkları sorumluluklar nedeniyle 

yetişkinliğe erken girme. 

 Ana-babalarla çatışma ve tartışmaların artması. 

 

Stres Tepkilerini Ağırlaştıran Faktörler 

Travma olayını hatırlatan yerler, insanlar, görüntüler, sesler, kokular ve bunlara eşlik eden 

duygular. Bu “hatırlatıcılar” yıllar sonra bile aynı duyguları uyarabilir. 

 Ani yüksek sesler, 

 Travmanın yaşandığı yer, 

 Yaralı birini görme, 

 Başka bir travma olayı ile ilgili haber ve görüntüler, 

 Ambulans, itfaiye gibi araçlar. 

 

Kayıpları hatırlatan özel günler. 

 Ergenin ölen kişiyle paylaştığı olaylar, bayram doğum günü gibi kutlamalar, 
 Ergenin evini ya da ailesinden birini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan yaşam 

sorunları, 

 Ailenin gelirinde azalma, 

 Ailenin diğer üyelerindeki yas ve depresyon tepkileri, 

 Ailede temel rol ve işlevlerin değişmesi, sorumlulukların artması, 

 Bazı imkanların elden gitmesi (örn., spora devam edememe), 
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Kriz ve Travma İle Baş Etme İçin Öneriler 

Bazı çocuklar travma sonrası dönemde kendiliklerinden bir iyileşme gösterirken, bir çoğu 

travmatik olayın üzerinden uzun bir zaman geçse bile travma sonrası stres sendromu belirtileri 

göstermeye devam ederler. Bu nedenle, olayın boyutları normal insan yaşantısının çok 

ötesinde olarak düşünülüyorsa, olaydan sonra derhal profesyonel bir yardım almakta yarar 

vardır. Eğer olayın boyutları yetişkinler tarafından tam olarak anlaşılamamışsa ve çocuk 

olaydan 6-12 ay sonrasında bile davranış değişiklikleri, travmatik stres sendromu belirtileri 

göstermeye devam ediyorsa yine bir uzmana başvurmak gerekli olabilir. 

 Çocuğa yaşanan olayla ilgili olarak, yaşına uygun olmak kaydıyla, elden 

geldiğince ayrıntılı bilgi verilmelidir. 

 Çocuğun durumu tam olarak algılamayacağı ya da etkilenmeyeceği 

düşünülmemeli, ona zaman ayrılmalıdır. 

 Çocuğun olayla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesine izin verilmelidir, 

“Sakın üzülme, kuvvetli olmamız gerekiyor” şeklinde bir konuşma yerine, 

“Evet, üzülüyorsun, anlıyorum” şeklinde bir konuşma, çocuğu daha çok 

rahatlatacaktır. 

 Çocuğunuzun olay sonucu geliştirdiği duygu ve düşüncelerin “normal” 

olduğunu kendisine anlatın. 

 Çocuğunuzla fiziksel temasta bulunmak çok önemlidir. 

 Çocuğa oyun oynama ve resim yapma fırsatı verilmeli, onun yaşadıklarını dışa 

vurması sağlanmalıdır. 

 Çocuğun, yaşanan durum ile ilgili sorularına mutlaka bir yanıt bulunmalıdır. 

Bu yanıt “Bilmiyorum, öğrendiğim zaman seninle paylaşırım” da olabilir, 

duymamazlıktan gelmek çocuk açısından en rahatsız edici durumdur. 

 Çocuğunuza onu sevdiğinizi ve desteklediğinizi sıklıkla söyleyin. Bu günlerin 

geçici olduğunu ve işleri en kısa zamanda yoluna sokmak için çalıştığınızı 

vurgulayın. 

 Çocuğunuzu en kısa sürede günlük hayatın içine katın, ona belli sorumluluklar 

verin. 

 Çocuğunuzun birlikte olduğu, diğer yetişkinlere, örneğin öğretmenine de 

durumu anlatın ve onun da desteğini isteyin 

 

Kriz ve travma durumlarında paylaşım son derece önemlidir ve dikkatli olmak gerekir. Ancak 

paylaşımda ne söyleyeceğimiz konusunda zorlanabilirsiniz. Böyle durumlarda size yararlı 

olabileceğini düşündüğümüz, travma yaşayan çocuklara söylenebilecek uygun cümlelerden 

bazıları şu şekilde olabilir: 

 ŞİMDİ GÜVENDESİN (Gerçekten öyle ise). 

 SENİN SUÇUN / SENİN SUÇUN DEĞİLDİ (Gerçekten eminseniz). 

 BUNLAR NORMAL TEPKİLER. 

 BENİMLE KONUŞTUĞUN İÇİN MEMNUNUM. 

 HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK; FAKAT ŞİMDİKİNDEN 

DAHA İYİ OLACAK VE SEN İYİLEŞECEKSİN. 

 BÖYLE OLDUĞU İÇİN ÜZGÜNÜM (Ne olduğunu söyleyin). Örn: 

ARKADAŞIN YARALANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM …….gibi. 
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Kriz Kontrol Ekipleri 
 

 1.Sınıflar Ekibi  2.Sınıflar Ekibi 
 

1- Handan BABA 1- Serpil EMKİN 
 

2-  Miray BÖYET 2- Filiz OĞUZ 
 

3- Songül ÇELİK 3- Hande TOKSOY 

 

4- Büşra SAYAR 4- Saliha YILMAZ 
 

5- Naime AKBAL 5- İnci ERTAŞ 
 

 3. Sınıflar Ekibi  4. Sınıflar Ekibi 
 

1- Fikriye ŞAMDAN 1- Oya YILMAZ 
 

2- Pınar Çağdaş SATIR  2- Ezel SUMMAK 
 

3- Esin EVREN TURAN  3- Aysun YILMAZ 
 

4- Birsel ÖZ    4- Nurdan GÜNVER 
 

5- Nur ALTUNTAŞ    5- Duygu Hülya DEMİR 
 

 5. Sınıflar Ekibi                     6. ve 7. Sınıflar Ekibi                    8. Sınıflar Ekibi 
 

1- Evren SARIKAYA            1- Nalan KEPENEK                       1- Ahmet Taşkın AYDIN 
 

2- Candan KAVALCI              2-Gözdem TOPLU                       2- Özer ÖZTÜRK 
 

3- Recep GÜLEÇ                    3-Ayşe ARI             3- Erdoğan AYDIN 
 

4- Burcu SARAÇLAR             4-Gülşen ALADAĞ                        4- Murat RECAPOĞLU 
 

5- Tülin BAKŞİ                       5-Sinem DEMİRKIRAN           5- Barış KEPENEK 
 

 

Kriz kontrol ekipleri görevleri; 
 

Acil Durum sonrası öğrenci sınıf listelerini öğretmenlere teslim ederekten, öğretmenlerin bu 

listeler üzerinden mevcutları kontrol eder. Eksik öğrenci var ise aranması yada yaralı öğrenci 

mevcutsa kurtarılması için itfaiye ve kurtarma servisine talimat verir. Acil Durum Kriz 

Ekipleri için hazırlanmış olan öğrenci teslim tutanaklarını alaraktan velileri gelen öğrencilerin 

teslimi için bu tutanağı doldurup imza karşılığında öğrencileri velilerine teslim etmek. 
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ÖĞRENCİ TESLİM TUTANAĞI 

 

 

 

 
Özel Marmara İlkokullu/Ortaokulu .……... sınıfı  öğrencisi 

…………………………………………………………….. kendisini almaya gelen velisinin 

kimlik kontrolleri yapılarak velisine teslim edilmiştir. 

 

 

 

 
Teslim Alan Teslim Eden 

 

Adı-Soyadı: Adı-Soyadı: 
 

T.C No: İmza: 
 

İmza: 
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