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1. Okul İklimi Nedir?
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Okul iklimi, odaklanılan dinamiklerin farklılaşması nedeniyle  araştırmacılar ve araştırma 
grupları tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda 
sunulmuştur:

● Okul yaşamının niteliği ve kişiliği (Ulusal Okul İklimi Konseyi [NSCC], 2007);

● Bir okulu diğerinden ayıran ve okulun her bir üyesinin davranışını etkileyen okul 

içi çevreyle ilgili nitelikler (Welsh, 2000);

● Okulda güven duygusu ve okul büyüklüğü (Freiberg, 1998); 

● Okulun kişiliği (Hoy & Miskel, 2010); 

● Öğretmenlerin ve öğrencilerin güven ve saygı algısı (Manning & Saddlemire, 

1996);

● Okuldaki ilişkilerin kalitesi (Loukas, Suzuki & Horton, 2006);

● Öğrencinin öğrenmesine etki eden faktörler toplamı (Balcı, 2013);

● Zamanla oluşan bir yaşam tarzı (Balcı, 1993);

● Okuldaki öğretmen, öğrenci, okul yöneticileri ve veliler dahil olmak üzere 

herkesin etkilediği ve etkilendiği örgütsel özellik (Çalık & Kurt, 2010);

● Şiddetin önlenmesini ve öğrenme sürecini destekleyen güvenli okul ve okul 

ortamı (Çalık, Kurt & Çalık, 2011);

● Okulda oluşan duygusal ortam ve atmosfer (Altun, 2001).

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde genel olarak araştırmacıların “okul iklimini” betimlerken 

aynı kavram etrafında farklı tanımlamalarda bulundukları görülmektedir (Ellis, 1988; Smith, 

Connolly & Pryseski, 2014). Bunun sebebi, kısmen, bazı akademisyenlerin de ifade ettiği gibi 

her okulun kendine has bir iklime sahip olması, okulun değişen iç ve dış dinamiklerden sürekli bir 

şekilde etkilenmeye ve kendi sosyal yapısını inşa etmeye devam etmesi olarak açıklanabilir. (Hoy, 

2003).  
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Literatürde, okul iklimi kavramına ve niteliklerine dair farklılaşan tanımlar olmasına rağmen okul 

ikliminin olumlu (iyi, açık, destekleyici) ve olumsuz (zayıf, kapalı, tehdit edici, otoriter) göstergeleri 

hakkında görüş birliği bulunmaktadır. Ellis (1988)’e göre olumlu “iklime” sahip bir okulda 

öğrencilerin hevesli ve çalışkan, öğretmenlerin iş birliğine açık ve özverili, okul idarecilerinin 

öğretmenlerle karşılıklı güven, saygı ve anlayışa dayalı destekleyici bir ilişki içinde olduğu 

görülmektedir. Öte yandan yine aynı araştırmaya göre olumsuz “iklime” sahip olduğu düşünülen bir 

okulda öğrencilerin aidiyet duygularının düşük olduğu, öğretmenlerin birbirlerine ve öğrencilere 

ilgisiz kaldıkları veya baskı uyguladıkları, okul idarecilerinin ise öğretmen ihtiyaçlarını dikkate 

almadığı, aldığı kararların keyfi ve yanlı olduğu ve değişime direnç gösterdiği görülmektedir. 

Ayrıca literatürde okul iklimi kavramının çoğunlukla okul kültürü kavramı ile karıştırıldığı 

görülmektedir. İklim ve kültür kavramları birbiriyle ilişkili olmakla birlikte aralarında bazı farklılıklar 

bulunmaktadır. Fiore (2001), iklim ve kültür arasındaki farkı, buz dağına benzetmektedir. 

İklim, buzdağının yüzeyde görünen, kolaylıkla algılanabilen, değiştirilebilen kısmıdır. Kültür ise 

buzdağının yüzeyin altında kalan, geniş, görünmeyen, tanımlanması daha güç, karmaşık ve 

değişime direnç gösteren kısmıdır. Altun (2001) ise kültür ve iklim arasındaki farkı, ilkinin daha 

ideolojik, ikincisinin ise algılar üzerinde yapılanmış olması ile açıklamaktadır. Balcı (2013)’ya 

göre iklim, insanların örgütleri hakkında ortak olarak ne hissettikleri iken, kültür, örgüte kimliğini 

kazandıran, örgüt üyelerinin paylaştığı duygular, normlar, etkileşimler, etkinlikler, beklentiler, 

varsayımlar, inançlar, tutumlar ve değerleri kapsamaktadır.

Türkiye’de yapılan en kapsamlı okul iklimi çalışmalarından biri olan “Okul İklimi Projesi” 

kapsamında yürütülen saha çalışmalarından elde edilen deneyimler ve ulusal/uluslararası alan 

yazın taramaları doğrultusunda okul iklimi kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: 

Okul iklimi, bir okuldaki tüm paydaşların tutumlarını, algılarını, davranışlarını, 
performanslarını ve birbirleriyle ilişkilenme şekillerini etkileyen mekanizmaların nasıl 
işlediğinin bir göstergesidir. 
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1.1.  Ulusal ve Uluslararası Literatürde Okul İklimi 
Kavramı

Literatürde okul ikliminin neleri işaret ettiği ve nasıl daha iyi 

hâle getirileceğine yönelik ilk çalışmaların geçen yüzyılın 

başlarına kadar uzandığı görülse de (Perry, 1908) yüzyılın 

ortalarına değin okul iklimi çalışmalarına bu kavram adı altında 

değinilmemiştir. 1950’lerden itibaren bazı araştırmacıların, 

örgütsel yapının çevre, çalışma ahlakı, üretkenlik ve çalışan devir hızı gibi sorunlarla ilişkisini 

anlamak amacıyla iş dünyasındaki işletme ve kuruluşları analiz etmeye başladıkları görülmektedir. 

Örgüt iklimi ya da örgütsel yapı etrafında şekillenen bu çalışmalar, daha çok hiyerarşiye ya da  

bürokrasiye dayalı iş bölümünün tarifi ile eşgüdümlü yürütülmüştür. Neredeyse 80’li yılların başına 

kadar işletmelerde başarıyı yakalamaya ve açıklamaya yönelen araştırmacılar, daha sonra bu 

kavramları (örgütlü bir yapı olan) okul ve çevresi/ortamı ve öğrenci çıktılarıyla ilişkilendirmişlerdir. 

Bu çalışmalarda, başarının en büyük  göstergesinin, öğrencilerin kendilerini okuldaki sosyal çevre 

içinde nasıl hissettikleriyle ilgili olduğu saptanmıştır.

1980’li yıllardan itibaren okul iklimi ile ilgili ölçek geliştirme çalışmalarına, 1990’lardan sonra da 

sınıf iklimi ile ilgili farklı modeller kurmaya ilişkin çalışmalara yer verildiği görülmektedir. Ancak bu 

çalışmalarda sınıf iklimindeki belirli öğelere odaklanıldığı (öğrenci desteği, öğretmen desteği, sınıf 

içi iletişim, sınıf kurallarının yapılandırılması vb.) görülmektedir. Bu çalışmalarda, özellikle sınıflar 

ve öğretmenler merkeze alınmıştır çünkü eğitimin, farklı sınıflarda farklı öğretmenler tarafından 

yürütüldüğü bir ortamda, okul ikliminin değerlendirmenin ve ölçmenin en iyi yolunun sınıfa ve 

öğretmene odaklanılması olduğu düşünülmekteydi. 1990’lardan itibaren ise çalışmalar, okul 

ikliminin çoklu girdileri (aidiyet, güven, ilişkiler, iş birliği, motivasyon, karar alımına katılım, inisiyatif 

alma vs.) ve çıktıları (zorbalık, mağduriyet, akademik başarı vs.) üzerinde devam etmektedir 

(Zullig vd, 2010).

Günümüzdeki araştırmalar okul ikliminde güvende hissetme, planlama, kuralların adil olması gibi 

faktörlerin karar alma mekanizması üzerinde katılımdan daha etkili olduğunu (Welsh, 2000) 

ortaya koymaktadır. 1966 yılında Amerika’da yapılan ve Coleman Raporu (ırk, etnik köken ve 

cinsiyet ayrımcılığını okul düzeyleri arasında kapsamlı şekilde ele alan en eski çalışma) olarak 

bilinen araştırmada ise okul iklimini en çok etkileyen faktörlerden birinin öğrencilerin yetiştiği aile 
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ortamı (ailenin eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik durumu, evdeki kitap/ansiklopedi sayısı vs.) olduğu 

gösterilmiştir (Coleman vd., 1966). Ayrıca okulun sunduğu fırsatların da (kütüphane, laboratuvar, 

öğretmen niteliği vs.) öğrenci başarısını etkilediği belirtilmektedir. Amerika’da kurulan okul iklimi 

araştırma merkezlerinde, hangi sınıf düzeylerinde, hangi paydaşların ve alanların okul ikliminin 

etkisinde kaldığını ölçümlemeye yönelik yüzden fazla kriter belirlenmişdir (Chirkina & Khavenson, 

2018). Ulusal Okul İklimi Merkezi [National School Climate Center (NSCC)]’nin yürütmüş olduğu 

çalışmalarda (Piscatelli & Lee, 2011), bazı eyaletlerde ırk ve etnik kimlik ayrılıklarının, silahlı şiddet 

eylemlerinin büyük problem olduğu ve araştırmaların daha çok bu konular üzerinden şekillendiği 

görülmektedir (NSCC, 2007).

Yine Amerika’da yapılan Okul İklimi Araştırmasında (National School Climate Center, 2011), 

okulların iklimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı (bulundukları bölgenin/çevrenin normları 

gibi), öğrencilerin olumsuz davranışlarının okullar arasında anlamlı derecede farklılık gösterip 

göstermediği (aile yapısı gibi) ve okul ikliminin öğrencilerin olumlu ya da olumsuz davranışları 

üzerine ne tür etkileri olduğu sorularına cevaplar aranmıştır. Araştırma sonucunda okulların 

iklimlerinin farklılaştığı, buna göre okul kurallarının açıklığı ve okul politikalarının öğrenciler 

tarafından etkilenme düzeyi gibi konularda okullar arasında farklılık olduğu bulunmuştur (Çalık, 

Kurt & Çalık, 2011).

Literatürde; okul ikliminin alt sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrenciler üzerindeki etkileri ile üst 

sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrenciler üzerindeki etkileri, okul ikliminin kurallar ve takım çalışması 

üzerindeki etkileri, okulda paylaşılan amaçların algılanma biçimleri, okul ortamındaki akademik 

başarı, güvenli ve düzenli bir okul iklimi oluşturma sürecinde öğrenci gelişimleri, okul gelişiminin 

devamlılığı ve öğrenci talepleri araştırılmıştır. Sözü edilen tüm araştırmalar (Gaziel, 1997), okul 

ikliminin sahip olduğu boyutların daha iyi anlaşılması açısından önem arz etmektedirler.

Noonan’a göre (2004) okula ilk defa gelen biri, aslında kendi duyu ve içgüdülerine güvenerek 

kısa süre içinde okul iklimi hakkında iyi ya da kötü bir takım yargılara varabilir: “Duvarlarda 

ve koridorlarda neler görülmektedir?”, “Okul panolarında ne tür mesajlar verilmektedir?”, 

“Sınıflarda ve koridorlarda ne tür gürültü ve sesler duyulmaktadır?”, “Oyun alanlarında ne tür 

oyunlar oynanmaktadır?”, “Sınıflarda ya da oyun alanlarında tartışma ya da zorbalık gibi olaylar 

yaşandığında sorunlar nasıl çözülmektedir?”. Goldring (2002), gözlem amacıyla ziyaret edilen 

bir okulun iklimini anlamak için şu boyutların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtir: iş 

birliği, kararların ortak alınması, yenilik, paylaşılan vizyon ve gelenekler. 
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Türkiye’deki literatür incelendiğinde ise öğrencilerin okulda hangi derslerde, hangi konuları, hangi 

etkinliklerle öğreneceği, bu öğrenmeler sonucunda hangi davranışları göstermeleri gerektiği 

eğitim programlarıyla belirlenmiş olmasına rağmen (Özçelik, 1989) okuldaki paydaşların bu süreç 

içerisinde nasıl bir yol izleyeceği pek irdelenmemiştir. Diğer bir deyişle eğitim gören bireylerin 

sahip oldukları değer, tutum ve inançları ile müfredat yoluyla belirlenmiş  norm ve kuralların okul 

iklimi algısına etkileri yeterince incelenmemiştir (Dönmez, 2001).

Türkiye’deki okul iklimi algısı, boyutlara ilişkin tanımlamalar bağlamında daha çok “güvenli okul” 

kavramı ile karşılanmaktadır. Aslında bu durum şaşırtıcı değildir çünkü uluslararası literatürde de 

okul iklimi çalışmalarının benzer şekilde okul güvenliği etrafında şekillendiği görülmektedir. Yine 

uluslararası literatürle benzer şekilde Türkiye’de de “güvenli okul” çalışmaları sadece okulun fiziksel 

güvenliği bağlamında değil, toplumsal ilişkilerle akademik ve psikolojik boyutlar bağlamında da 

incelenmiştir. Bu boyutlar incelenirken de öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, 

velilerin ve okul dışı paydaşların okul güvenliğini sağlamadaki rol ve sorumlulukları vurgulanmıştır. 

Güven kavramının okullarda çok boyutlu ele alınmasından dolayı çalışmalar okul iklimi ile 

bağdaştırılmıştır. 

Özetle güven kavramı, okul ikliminin boyutları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.  Çalık ve 

diğerleri (2011) tarafından yapılan çalışmada,  güvenli  bir  okulun oluşturulmasında,  okul  ikliminin  

kavramsal önemi ortaya konmuştur. Güvenli okul modelini oluşturmak için yapılan çalışmalarda, 

okul ikliminin göz önünde bulundurulması gerektiğine değinilmiştir (Wang  vd., 2013).  Bu konuyla 

ilgili Şirin (2010) yürütmüş olduğu çalışmasında, öğrenci  ve  öğretmenlerin  okul  iklimi  algısını  

tespit  etmek  amacıyla  dört alt ölçek geliştirmiştir:  “akademik  beklenti”, “akademik ilgi”, “iletişim” 

ve “saygı ve güven”. 

 1.2 Okul İkliminin Önemi

Güçlü ve etkili bir okul iklimi, değişime ve yeniliğe uyum sağlama 

niteliği gelişmiş bir yapı olması sebebiyle, 21. yüzyıl becerileri 

altında sıralanan eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, 

iletişim, iş birliği gibi temel yetkinliklerin ve merak, inisiyatif alma, 

girişimcilik, devamlılık, dayanıklılık, uyum, liderlik ve sosyal ve 

kültürel farkındalık gibi karakter özelliklerinin gelişmesinde 

anahtar rol oynamaktadır. Bu özellikler bağlamında, değişime 
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açık okullarda sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde kurulan ve gelişen ilişkiler/bağlar sayesinde 

şiddetin, çeşitli şekillerdeki akran zorbalığının ve baskının en aza indiği okulun katı bürokratik 

süreçlerine ihtiyaç duymayan fakat kendi güçlü kültürünü yaratmayı, birlikte ve karşılıklı saygı 

içinde yaşamayı öğrenmiş bir okul iklimi yaratılabilir.

Etkili ve olumlu bir okul iklimi ve kültürü yaratabilen paydaşlar, yani veliler, öğretmenler, idareciler 

ve okulun diğer personeli; öğrenci katılımını, öğrenimini ve başarısını etkileme farkındalığına 

sahiptir. Güvenli, destekleyici ve kapsayıcı, eşitlikçi davranışlar ve ortamlar oluşturulması neticesinde 

kendilerini olumlu, etkili bir öğrenme çevresi içinde hisseden öğrencilerin akademik başarıları ve 

sınıf içi süreçlere katılımları artmakta, buna paralel olarak da gelişen yaşam becerileri ile hem 

okulda hem de hayatta başarılı bireyler olmaktadırlar.

Bunların yanı sıra, olumlu, etkili bir okul ortamında bulunan öğrencilerin, olumsuz, istenmeyen 

davranışlarda bulunmaktan ve bu tür rahatsız edici davranışa sahip bireylerden kaçındıkları; benzer 

şekilde öğretmenlerin mesleki stres ve tükenmişlik sendromu gibi şikayetlerinin azaldığı ve mesleki 

tatmin yaşadıkları pek çok araştırmada gösterilmiştir. Öte yandan okul ikliminde yaşanan sorunlar, 

özellikle kırılgan gruplardan gelen öğrencilerin okul terkine ya da öğrenimlerini devam ettirmeme 

kararı almalarına varan olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır (Barth, 2002). 

Olumsuz bir okul ikliminde yöneticiler ve okulun diğer unsurları arasındaki iletişim zayıftır; 

açık olmayan kurallar ve tutarsız bir ödül sistemi vardır; hatalı davranışlar karşısında nasıl 

davranılacağına dair bir politika yoktur; öğrenciler, eğitimcilerin kendilerine değer vermediğini 

ve saygı duymadığını düşünür; öğrenci başarısına dair düşük bir beklenti vardır; öğrenme 

süreçlerine karşı öğrencilerin motivasyonu azdır; öğretmen ve öğrencilerin moralleri düşüktür; 

okul güvenliğine zarar veren düzensiz sınıf ortamları vardır (Hernandez & Seem, 2004). Bu 

olumsuz atmosferin uzun süreler boyunca okula hâkim olması engellenemez ise zamanla herkesin 

kabullendiği bir durum ortaya çıkar ki bu durumda okuldaki idari süreçlerin, ilişkilerin, öğrenme 

çıktılarının sürdürülebilirliği oldukça güçleşecektir (Vail, 2005, s. 6).

Özetle ortak bir hedefin, aklın, ilkelerin ve yaşamın ürettiği ilişkiler, olumlu ve etkili bir okul ikliminde 

beslenip gelişebilmektedir. Böyle bir eğitim ortamının yaratacağı demokratik okul ortamı ise 

kişilerden, yöneticilerden bağımsız, şeffaf, adil, sürdürülebilir ve ilkeler üzerine inşa edilen bir 

sistem kurulmasına öncülük edecektir.
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1.3.  Okul İkliminde Dönüşümcü Liderliğin Önemi

Okul liderliği, bir okulun niteliğinin ve karakterinin yani okul ikliminin 

gelişiminde en etkili faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir (Cohen 

ve diğerleri, 2009). Başka bir deyişle okul liderinin davranış özellikleri 

okul iklimini oluşturan unsurlarla doğrudan ilişkilidir.

Okulların hızlı bir şekilde değişime uyum sağlayabilmesi için okul 

yöneticilerininin okulda sadece bürokratik yönetim süreçlerini 

uygulayan bir rolden, okulun gelişimini hedefleyen ve bu süreci 
destekleyen bir role geçmesi gerekmektedir. Bu değişim aynı 

zamanda okul yöneticisinin geleneksel eğitim yöneticisinden eğitim liderine geçişidir. Çünkü 

mevcut araştırmaların çoğu, okul yöneticisinin liderlik şeklinin ve becerilerinin öğretmenlerin iş 

doyumu, öz yeterlik, bağlılık düzeyi üzerine etkisi olduğunu göstermektedir (Bird ve diğerleri, 

2009).  

Okul gelişim süreçlerinde ön plana çıkan modern liderlik tarzlarından birisi dönüşümcü liderliktir. 

Dönüşümcü lider, insanı odağa alır ve  insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak onların üst düzey 

amaçları doğrultusunda gelişimlerini destekler. Dönüşümcü lider bu amacını gerçekleştirmek için 

ideal etki (idealize edilmiş etki), ilham verici güdüleme (ilham verici motivasyon), zihinsel özendirme 

(entellektüel uyarım) ve bireysel ilgi (bireyselleştirilmiş ilgi) davranışlarını kullanır (Celep, 2004). 

Ortak amaç ve vizyona kendini adamış ve bu amaçlara ulaşmak için takipçilerini destekleyen 

dönüşümcü okul liderleri, okul iklimine etki edecek bir potansiyele sahiptir  (Bass & Riggio, 2006).

Dönüşümcü liderlik, pek çok çalışmada dört temel bileşen esas alınarak incelenmektedir 

(Akbolat, Işık & Yılmaz, 2013):

İdealize Edilmiş Etki:
Dönüşümcü liderler tüm paydaşlarla okulun vizyon ve misyonunu paylaşarak okuldaki 

sorunlarına radikal ve yenilikçi çözümler üretme ve önerme potansiyeline, cesaretine 

sahip olduğunu gösterirler. Bu açıdan örgüt, yani okul çalışanlarının saygı, inanç 

ve güvenini sağlarlar ki bu,  liderleri ile özdeşleşmek isteyen çalışanlar tarafından 

zaten istenen bir durumdur. Örgüt çalışanları ile lider arasındaki bu yakınlaşma, 

liderin kararlı, inançlı, müzakere ve ikna yeteneği ile teknik uzmanlığa sahip oluşunu 

göstermektedir. 
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İlham Verici Motivasyon:
Dönüşümcü liderler örgüt çalışanlarının iyimserliklerini ve coşkularını artırırlar. Bunu da 

basit bir dil, uygun işaret ve metaforlar kullanarak, akılcı ve güvenilir iletişim kurarak 

yürütürler. İlham verici liderler genellikle örgütün amaç ve vizyonunu çalışanlara 

benimsetmek için onlarla birlikte geleceğe yönelik ortak bir vizyon oluşturlar. Ancak 

paylaşılan bu çekici vizyonlar sadece söylem düzeyinde kalmaz; motivasyonel 

liderler oluşturulan bu vizyonlara bağlılık göstererek örgüt çalışanlarına örnek olurlar. 

Entelektüel Uyarım: 
Dönüşümcü liderler eski problemlerin yeni yöntemlerle çözülmesi üzerinde durarak 

örgüt çalışanlarının girişimciliklerini ve yaratıcılıklarını teşvik ederler. Bu tip liderler, 

örgüt içinde yaygın olarak bilinen ve kullanılan varsayımlar yerine sorgulamayı, 

yeniden düşünmeyi ve yeniden incelemeyi öne çıkarırlar. Diğer bir deyişle gerekli 

ortamı sağlayan lider, örgüt çalışanlarının yaratıcılıklarını ve gelişimlerini destekler. 

Bu sayede, örgüt çalışanlarının sorunları farklı bakış açılarıyla ele almaları ve bu 

sorunları yeni ve değişik yöntemlerle çözmeleri sağlanmış olur.

Bireyselleştirilmiş İlgi: 
Dönüşümcü liderler örgüt çalışanlarının kendilerini değerli ve önemli hissetmeleri 

için her birine özel ilgi gösterirler. Bu tip liderin daha çok örgüt çalışanlarının kişisel 

ve mesleki gelişimleri konusunda koçluk ya da mentorluk rolünde bulundukları 

görülmektedir. 

Yukarıdaki bileşenlere sahip olan dönüşümcü lider, değişim için ihtiyaçları belirler, yeni vizyon 

oluşturur; ihtiyaçlar bağlamında yeni amaçlara odaklanır, örgüt çalışanlarının üst düzey 

hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için onlara ilham olur, onların vizyonlarını gerçekleştirebilmesi 

için organizasyonu değiştirir; onların gelişimleri için onların sorumluluk alabilmeleri için çalışanlara 

mentörlük yapar (Hoy & Miskel, 2013). Bu bağlamda örgüt çalışanları da birer lider olurlar ve 

liderler değişim elçileri hâline gelerek organizasyonu dönüştürürler. Böylelikle  örgütü oluşturan 

tüm üyeler okul iklimini geliştirme ve dönüştürme potansiyeline sahip olur. 

Çok sayıda araştırmacı, dönüşümcü liderliğin okulun yeniden yapılandırılması üzerindeki etkilerini 

araştırmıştır ve bulguları, dönüşümcü liderliğin genel okul gelişimine güçlü bir şekilde katkıda 

13
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bulunduğu inancını desteklemektedir (Leithwood, 1994; Leithwood ve diğerleri, 1993). Mooney 

(2003) okul iklimi ile dönüşümcü liderlik arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, öğretmenlerin,  

müdürleri hakkındaki algılarına göre derecelendirilen dönüşümsel liderliğin okul iklimi ile ilişkili 

olduğu fikrini desteklemiştir. Öğretmenlerin algılanan liderlik puanları karşılaştırıldığında, çoğu 

dönüşümcü liderlik faktörü ile destekleyici müdür davranışı ve meslektaş davranışının okul iklimi 

boyutları arasında güçlü ilişkiler bulunmuştur. Bulgular aynı zamanda idealize edilmiş etkinin 

(atfedilen ve davranış) dönüşümcü liderlik faktörlerinin, ekstra çaba, kişiselleştirilmiş değerlendirme 

ve entelektüel uyarımın açık okul iklimi ile en büyük ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

1.4  Acil Durum ve Kriz Döneminde Okul İkliminin 
Önemi 

1.4.1. Acil durum ve kriz dönemlerinin tanımlanması

2019 yılının son aylarında başlayıp 2020 yılında tüm dünyayı 

saran bir salgın, şu olgunun  daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır: 

öğrenciler, öğretmenler ve personel aynı ortamda bulunmasa 

da okul, hâlâ devam eden bir iklime sahiptir. Ancak destekleyici 

ilişkilerin ve olumlu bir iklimin olmadığı, sadece fiziksel ve çevresel korunmaya yönelik hazırlanmış 

acil durum ve kriz dönemi yönetim planlarının olduğu okullarda önlemler yetersiz kalmakta, okulun 

işleyişi ve öğrencilerin öğrenmeleri kesintiye uğramaktadır. Bu sebeple olumlu bir okul iklimini 

teşvik etmek, acil durum ve kriz dönemlerinde özellikle önemlidir. Covid-19 salgınının öğrettiklerine 

odaklanıldığında olumlu bir okul iklimi, uzaktan eğitim süreçlerinde de iletişim, katılım ve bir arada 

olmayı destekleyerek okul toplumunun iyi olma hâlini önceliklendirmekte, umutları teşvik ederek 

gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için motivasyon oluşturarak öğretmenlerin, personelin 

ve öğrencilerin mevcut zorluklarla başa çıkma yeterlik ve becerilerini desteklemektedir. 

Literatürde genel olarak acil durum ve kriz dönemi, nedenleri açısından iki ana eksende ele 

alınmaktadır: Örgüt içi ve örgüt dışı nedenler (Demirtaş, 2000). Genel anlamda örgüt içi acil 

durum ve kriz dönemleri, örgütsel yapı ve idari görevlerin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan 

nitelik sorunlarına işaret ederken örgüt dışı nedenler, dış kaynaklı her tür çevresel etmen (savaş, 

afet, ekonomik dalgalanma vb) olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma dayalı acil durum ve kriz 

dönemlerine yönelik çalışmaların ise hem pratikte (sivil toplum ve devlete bağlı afet yönetim birimleri) 
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hem de literatürde daha çok fiziksel ve çevresel riskleri azaltmaya yönelik olduğu görülmekte ve 

3 ana başlıkta ele alınmaktadır: Risk değerlendirme ve planlama, fiziksel korunma, müdahale 

kapasitesini geliştirme (Çolak, 2017). Ülkemizdeki pek çok yerleşim alanının deprem, taşkın gibi 

risklere açık olması, doğal olarak acil durum ve kriz döneminin ele alınması, risklerin belirlenmesi 

ve önleme çalışmalarının yapılmasında belirleyici olmaktadır. Ancak gelişen teknolojiye paralel 

olarak değişen ve dönüşen toplumsal alanlar/yapılar sonucunda, acil durum ve kriz dönemi 

ile afet yönetimi kavramları yetersiz kalabilmektedir. 21. yüzyılda, “gelişmiş” ile “gelişmekte olan” 

arasındaki fark, bir takım çözülememiş gelişme/kalkınma problemleri ile tanımlanarak sosyal risk 

yönetimi, zarar görebilirlik, dirençlilik, başa çıkabilme kapasitesi gibi kavramlar ile açıklanmaktadır 

(Özceylan, 2011). 

Sosyal zarar veya hasar görebilirlik “bireylerin ve toplumun,  psikolojik, sosyolojik ve demografik 

faktörler nedeniyle maruz kalabilecekleri, ölçülmesi güç, sosyal-ekonomik-politik bir olgu”yu ifade 

etmektedir. Bu konuda geniş kapsamlı çalışmalar yapan Cutter ve arkadaşlarına göre sosyal zarar 

görebilirlik; bir kişi veya grubun, cinsiyet, sınıf, ırk, kültür, milliyet, yaş ve güce dayalı nedenlerle 

afetlerin olumsuz etkilerine karşı koyabilme ve baş edebilme yeteneği, afetin oluşturduğu sosyal 

etkilere karşı durabilme veya mücadele edebilme kabiliyetidir (Cutter, Boruff & Shirley, 2003). 

Cutter ve arkadaşlarının tanımladığı ve gelişmiş toplumlarda bu tanım çerçevesinde acil durum 

ve kriz dönemlerinde ortaya konan bu kabiliyet, riskin bir  sonucu/çıktısı olarak değil, risk öncesi 

koşulların ve  deneyimlerin belirlediği bir başa çıkma becerisi olarak ele alınmaktadır. 

Ülkemizde yapılan hemen hemen tüm Okul Afet ve Acil Durum Planı çalışmalarının amacı, 

başta öğrenciler, öğretmenler, idari personel olmak üzere, tüm okul toplumunun fiziksel olarak 

korunması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede 

tutulması için bir güvenlik kültürü oluşturulmasıdır (AFAD, 2019). Acil durum ve kriz dönemlerinde 

mal ve can kaybını en aza indirmek, riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak yönünde pek 

çok çalışma yapılmasına rağmen “sosyal hasar görebilirlik ve nasıl ölçüleceği üzerine yapılan 

çalışmalar görece yenidir ve nasıl ölçülmesi gerektiği sosyal yapının içeriği dolayısıyla daha zor 

ve karmaşıktır” (Cutter, Boruff & Shirley, 2003). Uluslararası literatürde, gelişmiş ülkelerde uzun 

yıllardır çalışılan sosyal zarar görebilirliğin ölçümlenmesinde çeşitli parametreler kullanılmaktadır: 

Sosyoekonomik statü [alt  gelir grubundaki  hanelerin oranı, kişi başına  düşen GSYH (Gayri 

Safi Yurtiçi Hasıla)],  kadın  istihdam  oranı, kiralık  evde  yaşayan  nüfus oranı,  temel ihtiyaçlarını 
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karşılayamadığını  beyan edenlerin  oranı, kişi  başına düşen  motorlu  araç sayısı), cinsiyet,  iş 

kaybı  (tek sektör bağımlılığı ya da düzenli gelire sahip olma), nüfus dağılımı (yerleşim yerine 

göre alt-üst yapı hizmetlerinden yararlanma durumu), iş durumu (işsizlik veya mevsimlik işçilik), aile 

yapısı (tek ebeveynli ya da çok kalabalık aileler), eğitim, bilinç düzeyi (daha iyi imkânlara, gelire 

sahip olma, daha iyi risk hesaplaması yapma), sağlık, sosyal bağımlılık, engellilik, yaşam  çevresi 

kalitesi (belediye hizmetlerinin sürekliliği) ve azınlık, göçmenlik gibi değişken ve faktörler önemli 

rol oynamaktadır (Cutter, 1996). 

Ülkemizde hakkında sınırlı çalışma olan  sosyal zarar görebilirlik, sosyal kırılganlık, dirençlilik 

gibi kavramların eğitim yönetimi ve okul iklimi konularında daha fazla çalışılması; ayrıca 

okulun iyi olma hâline bütüncül (holistik) bir bakış sunan okul iklimi standartları arasında yerini 

alması gerektiği düşünülmektedir. Olumlu bir okul ikliminde, acil durum ve kriz dönemlerinde 

okul paydaşlarının zarar görebilirlik, dirençlilik ve başa çıkabilme kapasitelerinin göz önünde 

bulundurulması ve buna yönelik önleyici ve azaltıcı çalışmaların da devreye sokulması önemlidir. 

Aksi takdirde Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ve derinleşen sosyal hasarlar, zararlar 

veya kırılganlıklar (öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı maddi sıkıntılar, borçlanma, işsizlik, coğrafi 

ve maddi nedenlerle internete ve eğitime erişim sağlayamama, akranlarıyla iletişim kuramama 

vb) insan hakları evrensel beyannamesinin 26. maddesini gerçekleştirmemize imkân vermeyecek, 

söz konusu durum derinleşen sorunların telafi edilmesini imkânsızlaştıracaktır.  

1. Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında 

parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim, 

yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.

2. Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı 

güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında 

anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletler’in barışı koruma yolundaki 

etkinliklerini güçlendirmelidir.

3. Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.
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1.4.2. Acil durum ve kriz dönemlerinde okulu yeniden tanımlamak

Covid-19 salgını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından, İkinci Dünya 

Savaşı’ndan bu yana küresel ölçekte yaşanan en büyük acil durum ve kriz dönemi olarak 

tanımlanmıştır (Yürük, 2020). Yaşanan bu büyük kriz, diğer pek çok alanda olduğu gibi okul 

ve okul iklimi kavramlarının yeniden düşünülmesi için farklı bir bakış açısı sağlamıştır. Salgınla 

birlikte ortaya çıkan yeni şartlar, toplumların elindeki  teknolojileri daha hızlı, verimli ve yaygın bir 

biçimde nasıl kullanacaklarını belki de olması gerekenden (tarihin olağan akışını zorunlu şekilde 

hızlandırarak) on yıllar önce öğrenmelerine neden olmuştur.  Bu acil durum ve kriz döneminde, 

aile ya da iş gibi farklı topluluklarla kurulan iletişim ve etkileşim yöntemleri değişmeye başlamıştır. 

Bu süreçte fiziksel ortam ve maddi etkileşim olmaksızın öğrencilerin öğrenmesini desteklemenin 

yeni yolları düşünülmeye balanmıştır çünkü onları destekleme zorunluluğu her zamankinden daha 

önemli bir hâle gelmiştir. Covid-19 salgını ile birlikte ortaya çıkan şartlar bir kez daha, sadece 

bilgi aktarmak ve öğrencileri akademik olarak desteklemek yerine öğrenme-öğretme süreçlerini 

yeniden tasarlamanın gerekliliğini, sosyal ve duygusal öğrenmeyi dijital platformlar gibi farklı 

öğrenme ortamlarında da etkinleştirmenin, öğrencileri geleceğe hazırlamak için beceri ve 

yetkinliklerini geliştirmenin esas olduğunu göstermiştir. Bu durum, bütün okul topluluğunun katıldığı 

olumlu ve etkili bir okul ikliminin, uzaktan eğitim süreçlerinde, yüz yüze eğitimde olduğundan 

daha önemli olduğunu da ortaya koymuştur.  

Salgından önce öğrenci, okul idaresi ve aileler için iletişimde kalmanın en etkili ve yaygın yolu, 

aynı fiziksel ortam içinde yüz yüze gelmekten geçmekteiyor; okuldaki katılım yüz yüze dersler, 

toplantılar, seminerler, yardım kermesleri, kulüpler, sanatsal ve sportif etkinlikler yoluyla sağlanmaya 

çalışılmaktaydı. Covid-19 salgını ile artık fiziksel olarak bir araya gelinemediğinde okul toplumuyla 

ilişkilerin nasıl yürütüleceği, öğrenci gelişiminin nasıl destekleneceği, öğretmenlerin mesleki 

gelişimlerine nasıl katkı sağlanacağı, toplumsal aidiyet ve bağlılıktan kaynaklanan kaygılarla 

nasıl başa çıkılacağı gibi sorulara cevap bulunmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu açıdan Covid-19 

salgının diğer acil durum ve kriz dönemlerinden biraz daha farklı seyrettiği açıktır. Bu yeni 

durumda artık risk değerlendirme, planlama, fiziksel korunma, müdahale kapasitesini geliştirme 

olarak özetlenen ve daha çok fiziksel ve çevresel riskler etrafında yapılandırılan “Okullarda Afet 

ve Acil Durum Yönetimi” planlarının, sosyal kırılganlığın üç ana göstergesi (maruz kalma, duyarlılık 

ve uyum sağlama kapasitesi) çerçevesinde; değişen öğrenme-öğretme ortamları ve süreçlerini, 

örgütsel yapı ile sosyal ve duygusal öğrenmeyi de içine alacak şekilde genişletilmesine ihtiyaç 

olduğu görülmektedir. 
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Uzaktan öğretim süreçlerinde öğrencileri, öğretimin kalite ve verimliliğini desteklemek, yüz yüze 

gerçekleştirilen öğretim süreçlerindeki gibi kendiliğinden ve kolay yürütülemeyebilir. Çünkü 

uzaktan öğretim sürecinde öğretmenler, sınıftaki genel durumu anlayacak derecede yeterli görsel 

ve işitsel veriye sahip değillerdir; genellikle kapalı duran bilgisayar kameralarından öğrencilerin 

beden dilini ve davranışlarını tespit etmek ve anlamak çoğu zaman zor, hatta imkânsızdır. Bu 

durum, öğrencileri desteklemeyi ve dikkat gerektiren durumları belirlemeyi zorlaştırmaktadır. 

Bir başka zorluk, salgınla birlikte belirginleşen eşitsizliklerin, özellikle çevrim içi eğitim için gerekli 

teknolojiye erişemeyen kırılgan gruplarda daha fazla görülmesi olmuştur. Dahası, okulun yerini 

artık ev ortamı almıştır. Uzaktan eğitim için gereken araçların yanı sıra farklı sosyo-ekonomik 

koşullara sahip öğrenciler, fiziksel veya duygusal alan bulmakta zorluk yaşamaktadırlar. Bu 

zorlukların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması, uygun desteğin sağlanması için hem acil durum 

ve kriz dönemlerinin hem de güvenli okulun yeniden tanımlanması gerekmektedir. Olumlu bir okul 

ikliminin, hem bu topluluktaki bireylerden her birinin “iyi olma hâli”ne hem de bireylerin arasındaki 

katılımın kalitesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. 
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2. Okul İklimi Modeli Nedir?
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Ulusal ve uluslararası literatürde kavram ve modelleme çalışmaları olmasına rağmen, bir okulun 

mevcut durumunun tespit edilmesi, sonrasında okul ikliminin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine 

yönelik destek mekanizmalarının neler olabileceği yahut uygulama basamaklarının nasıl 

yürütüleceğine yönelik bir aracın ya da metodun bulunmaması, bu kavramın anlaşılması ve  

yaygınlaştırılması açısından bir eksiklik oluşturmaktadır.

Kalkınma Atölyesi’nin okullarda yürüttüğü çalışmalar ve literatür taramaları sonucunda, okul 

ikliminin, iç ve dış etkenler göz önünde bulundurularak doğrudan bütün paydaşların iyi olma hâlleri 

ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu noktadan hareketle okul iklimi, bir okuldaki tüm paydaşların 

tutumlarını, algılarını, davranışlarını, performanslarını ve birbirleriyle ilişkilenme şekillerini etkileyen 

mekanizmaların nasıl işlediğinin bir göstergesi olarak tanımlanmıştır. Okul ikliminin tanımında 

bahsi geçen mekanizmalar iki temel başlık altında ele alınmaktadır: İç mekanizmalar ve dış 
mekanizmalar. 

Okul iklimi tanımı çerçevesinde, saha çalışmaları ve alanyazın ışığında okulun bir bütün olarak iyi 

olma hâlini, yani iklimini ortaya çıkaran ve gelişimini destekleyen bir model çalışması yapılmıştır. 

Okul İklimi Modeli’nin nihai amacı, okulun kendi ihtiyaçlarını belirleme ve gelişim süreçlerini 

destekleyerek öğretmen ve öğrencilerin potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Okul 

İklimi Modeli, üç ana boyut ve her boyut altında ele alınan ve iç mekanizma olarak tanımlanan 

dinamiklere dayanmaktadır.

İç mekanizmalar, Okul İklimi Modeli’nin ana boyutları olarak tanımladığımız örgütsel yapı ve 
süreçleri, öğrenme-öğretme süreçleri ve sosyal ve duygusal öğrenmenin okul iklimi bağlamında 

nasıl işlediğinin bir göstergesidir. Örgütsel yapı ve süreçleri, iş bölümünü de içine alan bir otorite 

ve sorumluluk hiyerarşisi bağlamında, ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için yürütülen kurumsal 

faaliyetleri ifade eder.  Öğrenme-öğretme süreçleri ise örgütsel yapı ve süreçler ile  sosyal ve 

duygusal öğrenme kapsamında kurgulanan ortak hedeflerin ve faaliyetlerin öğrenme-öğretme 

ortamlarındaki iz düşümlerini kapsar. Sosyal ve duygusal öğrenme, CASEL (Akademik, Sosyal 

ve Duygusal Öğrenme İçin İşbirliği) tarafından dikkat çekilen sosyal ve duygusal öğrenmeyi yani 

okuldaki fiziki ve sosyal koşullar bağlamında paydaşların sosyal becerilerini ve duygu yönetim 

süreçlerini, dolayısıyla ilişkileri içermektedir (CASEL, 2015). Söz konusu bu üç ana boyut şeffaflık, 
aidiyet, ilişkiler, karar alımına katılım, iş birliği, güven, adalet, saygı, ortak hedef, motivasyon 
ve inisiyatif alma gibi iç mekanizmaların bir bileşkesidir. İç mekanizmaların doğru tanımlanması, 
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etkin bir şekilde yönlendirilip harekete geçirilmesi, okulda sürdürülebilir bir okul iklimi geliştirmede 

anahtar rol üstlenmektedir. Okul ikliminde etkili olan iç mekanizmalara ilişkin ana boyutlar ve ana 

boyutlara ilişkin unsurlar Şekil 1’de özetlenmiştir.

Şekil 1. İç Mekanizmaların Okul İklimindeki Yeri

Yapılan araştırmalar, çeşitli stratejilerle harekete geçirilen iç mekanizmaların olumlu sonuçlar 

doğurduğunu ortaya koymaktadır. Harekete geçirilen iç mekanizmalar bağlamında okulda 

meydana gelen değişimler ve okul iklimi-iç mekanizmalar ilişkisine ilişkin bazı araştırma bulguları 

Tablo 1’de özetlenmiştir. 
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İç 
Mekanizmalar Okul İklimindeki Yeri

Karar Alımına 
Katılım

Öğrencilerin karar alımına katılım oranlarının yüksek olduğu okullarda öğrencilerin sosyal ve 
akademik başarılarının arttığı yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir (Ahlström, 2010).

Öğrencinin eğitim süreçlerine katılması ve okul yaşamının iyileştirilmesi, geliştirilmesi konularında 
sorumluluk alması iyi okul göstergesidir (Urena, 1988; Şişman, 2002).

Öğretmenlerin karar alımına katılması, onların iş doyum seviyesinin bir göstergesidir (Sarafidou ve 
Chatziioannidis, 2012).

Aidiyet OECD 2016 raporuna göre Türkiyeli öğrencilerin %40’ı kendilerini güvende hissetmedikleri için 
okula aidiyet indeksi düşük çıkmıştır (OECD, 2016).

İlişkiler Öğretmen-öğrenci ilişkisinin öğrencinin akademik başarısını artırdığı tespit edilmiştir  (Bove, 
Marella ve Vitale, 2016).

İyi ilişkiler öğretmenin iş tatminini artırmaktadır (Malinen & Savolainen, 2016).

Motivasyon Öğrencilerde anlamlı öğrenme, içsel motivasyon sağlandığı takdirde oluşmaktadır. Dışsal 
motivasyon ile öğrenmenin sürekliliğini ve derinliğini sağlamanın zor olduğu, OECD 2016 
verilerine göre tespit edilmiştir (OECD, 2016).

Ortak Hedef Etkili okulun önemli boyutlarından biri, okul yönetimi ve öğretim kadrosunun, eğitimin ve okulun 
amaçları doğrultusunda görüş birliği sağlamasıdır (Bacharach & Conley, 1986).

İş birliği Öğrencilerin ve ailelerin, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel özelliklerinden bağımsız olarak 
katılımlarının yüksek olduğu okullarda öğrenci başarısının da arttığı (yaklaşık %40 oranında) 
görülmektedir (Şişman, 2002).

Güven Güven, iş birliğini kolaylaştırmada, örgütsel bağlılık geliştirmede ve  eğitim kalitesini artırmada 
oldukça önemlidir (Arlı, 2011; Hoy & Tschannen-Moran, 2003; Tschannen-Moran, 2001) OECD 
2016 raporuna göre öğrenci-öğretmen arasındaki güven temelli ilişki öğrencilerin akademik 
başarısını artırmaktadır (OECD, 2016).

Şeffaflık Okulda yürütülen faaliyetlerde şeffaflık, güven ortamını sağlar (Bryk & Schneider, 2002, 2003)

İnisiyatif İnisiyatif  kavramı  çalışanların,  kendi  oluşturdukları  amaçlarla,  rol  gerekliliklerinden  öte  
sorumluluklar alarak kendi bireysel  performanslarını  ve örgütlerinin  etkililiğini  artırmalarına  
odaklanan  bir  kavramdır.  Bireyin  kendi oluşturduğu  amaçların  örgüt  amaçları  ile  uyumlu  
olması  da  kavramın tamamlayıcı  bir  niteliğidir. Bu  anlamda  okul  yönetiminde  inisiyatif,  okul 
yöneticilerinin, Milli  Eğitimin  Temel  Amaçları  ile uyumlu ancak tanımlanmış rol  gereklilikleri  
arasında  yer  almayan  fazladan  katkıları  olarak  ele alınabilecektir (Akın, 2014). 

Saygı ve Adalet Olumlu bir okul iklimine sahip eğitim kurumlarında, okulun üyeleri birbirine saygı duymakta ve 
adalet, hak gibi kavramlar önemsenmektedir. Adalet anlayışının gelişmiş olması, öğrencilerin hak 
ettiği başarıyı gurur duyarak taşımasına sebep olmaktadır (Tavşanlı, Birgül & Oksal, 2016).

O k u l  i k l i m i  n e d i r ?

Tablo 1. Okul İklimine ilişkin iç mekanizmaların harekete geçirilmesiyle okulda meydana gelen değişimler
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Dış mekanizmalar ise okul paydaşlarının ihtiyaçlarını gidermeye yönelik, sınırlı süreli, okul dışı 

kaynaklardan (kişi ya da kurumlar) sağlanan fiziksel iyileştirme ve/veya eksiklik giderme amaçlı, 

bireysel ya da sınırlı hedef kitleye yönelik, mesleki yetkinlik geliştirme odaklı faaliyet, destek ya da 

yardımlardır. İç mekanizmalar ihtiyaçlar doğrultusunda harekete geçirildiğinde okul ikliminde daha 

sürdürülebilir bir yapı kurgulamak adına genişleme-esneme alanları yaratırken dış mekanizmalar 

okul dışı kaynak ve desteklere bağımlı yapısı nedeniyle söz konusu genişleme-esneme alanlarını 

daraltmaya meyillidir (Şekil 2). 

Şekil 2. Okul İkliminde İç ve Dış Mekanizmaların İlişkilenme Şekli
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Dış mekanizmaların yaratacağı genişleme alanları ancak iç mekanizmaların etkili yollarla 

harekete geçirilmesi ile mümkündür. Bu noktadan hareketle sürdürülebilir bir okul iklimi yaratmada 

iç mekanizmalar ile dış mekanizmalar arasındaki ilişkilenme şeklini tanımlamak ve söz konusu 

mekanizmalara ilişkin ihtiyaç odaklı stratejiler geliştirmek önemlidir.  

Örgütsel yapı ve süreçler öğrenme-öğretme süreçleri ve sosyal duygusal öğrenmenin yapının 

kapsadığı iç dinamikler ile sahada yürütülen faaliyetlerin etki değerlendirme bulguları ve ulusal/

uluslararası alanyazın dikkate alınarak etkili bir okul ikliminin sahip olması gereken unsurlara 

odaklanılan “Okul İklimi Standartları ve Hedefleri” geliştirilmiştir.  Ayrıca okul iklimi boyutlarının 

açıklandığı, standart ve hedeflerin model çerçevesinde okullarda nasıl uygulanacağına ilişkin 

uygulama basamakları oluşturulmuştur. Okul İklimi Modeli uygulama basamaklarının amacı, okul 

ikliminin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapılacak planlamalar, uygulamalar ve izleme 

süreçlerinde okullara rehberlik etmektir.  Bununla ilişkili detaylı bilgilere “Okul İklimi Modeli 

Nedir? Okullarda Nasıl Uygulanır?” kitabından ulaşabilirsiniz.

Olumlu okul iklimine sahip bir okulun acil durum ve kriz dönemindeki refleksleri, dinamikleri 

literatürde incelenmiş; bu incelemeler, okul iklimi çalışmalarının odak noktası olan okul topluluğunun 

maruz kalma, duyarlılık ve sosyal uyum sağlama kapasitesinin daha iyi anlaşılması amacıyla Okul 

İklimini Modeli’nin bir parçası olan Okul İklimi Standartları ve Hedefleri’ne yansıtılmıştır. Buna 

göre olumlu bir okul iklimine sahip okullar, acil durum ve kriz dönemindeki ihtiyaçları belirlemek 

için hızlı bir ihtiyaç değerlendirme çalışması yürütür; örgütsel yapı ve süreçler, sosyal ve duygusal 

öğrenme ve öğrenme-öğretme süreçleri bağlamında destek ve müdahale mekanizmaları 

geliştirir, uygular ve anlık değerlendirme yapar. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde de iş 

birliği, güven, aidiyet, ortak hedef, motivasyon, inisiyatif alma, ilişkiler gibi iç mekanizmaların acil 

durum ve kriz dönemlerinde eğitime erişim ve eğitimin niteliği için kritik bir öneme sahip olduğu 

görülmektedir. 

2 4
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Bu noktadan hareketle salgın sürecinde öğrenilenlerle salgın sonrası değişen, dönüşen koşullar 

bağlamında okulların;

Okul İklimi Modeli çerçevesinde ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemeleri,

İhtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak eylem planları hazırlamaları ve bu eylem planları 

doğrultusunda salgın sonrası normalleşme süreçlerini yürütmeleri,

Salgın dönemi deneyimlerinden yola çıkarak gelecekte karşılaşılması muhtemel acil durum 

ve kriz dönemlerine ilişkin yönetim süreçlerine hazırlıklı olmaları oldukça önemlidir.
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Temel Kavramlar Sözlüğü
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Adalet 
Sözlükte doğruluk, dürüstlük, eşitlik, hak, hak yemezlik, hakkaniyet ölçülerine uyma, meşruluk, 

tarafsızlık, insaniyet, iyilik gibi anlamlara gelen adalet, örgütsel anlamda, örgüt içinde çalışanların 

kendilerine ne kadar adil davranıldığı konusundaki algılarını ve bu algının neleri (örgüte bağlılık, 

iş tatmini vs.) nasıl etkilediğini içeren bir kavramdır. Bir işyerinde, çalışanların adalet algısına sahip 

olması, çalışanların kişisel ya da mesleki tatminlerini ve de örgütün etkin bir şekilde işleyebilmesini 

beraberinde getirmektedir. Eğitim kurumlarında ise hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin, okul 

yönetiminden adalet beklenti içinde olmaları kaçınılmazdır. Öğretmenlerin ve diğer çalışanların 

okula ve mesleklerine karşı bağlılıkları, örgütsel adaletin bir fonksiyonu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Okul paydaşlarının adalet algıları ne kadar güçlü ise performanslarını, bakış açılarını 

ve başarılarını sergileyebilmeleri de o denli rahat olacaktır.  

Aidiyet 
Aidiyet duygusu, paydaşların birer birey olarak okuldaki diğer bireyler tarafından ne ölçüde 

onaylandığına, saygı duyulduğuna, dâhil edildiğine ve desteklendiğine yönelik öznel duygu 

durumudur.  Yapılan çalışmalarda, paydaşların okula karşı geliştirdikleri aidiyet duygusunun kalıcı 

olması hâlinde, okuldaki sosyal, psikolojik ve akademik uyumun da beraberinde geldiği; aidiyet 

duygusuyla motivasyon, akademik başarı ve özyeterlik arasında doğru orantı olduğu ortaya 

konulmuştur.  

Başa çıkma kapasitesi
Bir topluluğun ya da örgütün, beceri ve mevcut kaynaklarını kullanarak olumsuz koşullar, acil 

durumlar veya felaketlerle yüzleşme ve bunları yönetme yeteneğidir. Başa çıkma kapasitesi, 

hem normal zamanlarda hem de acil durum ve kriz dönemlerinde sürekli farkında olma hâli ve 

kaynakların, organizasyonun iyi yönetilmesini gerektirir (UNISDR, 2009). 

Dayanıklılık/Dirençlilik
Tehlikelere maruz kalan bir örgüt ya da topluluğun, temel yapılarının ve işlevlerinin korunması ve 

yenilenmesi de dahil olmak üzere, tehlikenin etkilerine zamanında ve verimli bir şekilde direnme, 

başa çıkma, uyum sağlama ve bunlardan kurtulma yeteneğidir. Bir topluluğun potansiyel 

tehlikelere karşı dayanıklılığı, topluluğun gerekli kaynaklara sahip olma derecesine ve kendini 

organize etme kabiliyetine göre belirlenir (UNISDR, 2009). 
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Güven 
Okuldaki güven algısı, paydaşların hem fiziksel hem de sosyal ve duygusal açıdan güvende olma 

hâllerini ifade etmektedir. Sosyal ve duygusal anlamda güvenli ortamlar, insanların kendilerini 

değerli ve rahat hissetmesini sağlayan destekleyici ortamlara işaret etmektedir. Öğrenciler, hem 

fiziksel hem de sosyal ve duygusal olarak güvende hissettikleri bir okul ortamında, kendilerini 

özgürce ifade edebilir, öğretmenlerinden ve diğer görevlilerden kendilerine yardımcı olmalarını 

rahatça isteyebilir, akranları arasında kendilerini tehlikeden ve korkudan uzak ve güvende 

hissedebilirler. Bu anlamda güvenli okul, öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini fiziksel, 

psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissettikleri bir yer olarak nitelendirilebilir.

İlişkiler 
Okulda oluşan iklim, genel olarak paydaşların ilişkilerinin bir ürünüdür. Nitelikli ilişkilerin kurulduğu 

bir okulun iklimi de aynı niteliğe sahiptir. Bu sebeple, okul iklimi araştırmalarında bazı araştırmacılar 

öğretmen ve yöneticilerin, bazıları da öğretmen-öğrenci ilişkilerini ön planda tutmaktadırlar. Zira 

paydaşların birbirleriyle olan ilişkileri, hem onların ruhsal ve duygusal iyi olma hâline, sosyal, 

duygusal ve bilişsel gelişimlerine hem de okula duydukları aidiyet ve güven duygularına, iş 

birliğine dayalı çalışma isteklerine ve motivasyonlarına etki ederek okul ikliminin belirleyici bir 

faktörü hâline gelmektedir.

İnisiyatif Alma
İnisiyatif, bir şeyi başlatma yetisi ya da yeteneği olarak “hareket etme/harekete geçme özgürlüğü” 

biçiminde tanımlanabilir. Örgütlerin gelişebilmesi için kişilerin gelişmesi, kişilerin gelişmesi için de 

kendilerine verilen görev ve sorumluluklar bağlamında inisiyatif alabilmeleri ve bunu örgütlerine 

kabul ettirebilmeleri gerekir. Olumlu bir okul ikliminde, gelişimin ve ilerlemenin sürükleyicisi olan 

liderleri belirlemek ve onlara  alan açmak için paydaşların inisiyatif almasına olanak sağlanması 

beklenmektedir. 

İş Birliği 
Aynı zamanda birer örgütsel yapı olan okullarda, hem profesyonelliğe hem de bürokrasiye 

dayalı iş bölümü bulunmaktadır. İş birliğine dayalı bir iş bölümünün tüm paydaşlara açık ve net 

bir şekilde sunulması, okuldaki yönetsel süreçlerin daha esnek ve çözüm odaklı bir (bürokratik) 
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model hâline gelmesine de katkı sağlayacaktır. Bu durumda, okul ikliminin ana karakterinin 

oluşturulması, belirgin ve sürdürülebilir olması için okuldaki tüm paydaşların iş birliği temelinde 

okulun vizyonunu paylaşması gerekmektedir. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki iş birliği ise  

okuldaki sosyal iklimin ve öğrenme ortamlarının gelişimine katkı sağlayacak, böylelikle okulda 

olumlu bir iklim oluşturacaktır.

Kapasite
Bir topluluk ya da örgütsel yapı içinde mevcut olan ve üzerinde anlaşılan hedeflere ulaşmak için 

kullanılabilecek tüm güçlü yönlerin, niteliklerin ve kaynakların birleşimidir. Kapasite; altyapıyı ve 

fiziksel araçları, kurumları, toplumsal başa çıkma yeteneklerini ve ayrıca insan bilgisi, becerileri 

ve sosyal ilişkiler, liderlik ve yönetim gibi kolektif nitelikleri içerebilir. Kapasite, yetenek olarak da 

tanımlanabilir. Kapasite değerlendirme, bir grubun kapasitesinin istenen hedeflere göre gözden 

geçirildiği ve daha fazla eylem için kapasite boşluklarının belirlendiği süreç için kullanılan bir 

terimdir (UNISDR, 2009).

Karar Alımına Katılım 
Okul paydaşlarının, kendilerini ilgilendiren konularda alınacak kararlara katılımlarının 

sağlanması, sorumluluk ve görev paylaşımının desteklenmesini sağlayacaktır. Benzer şekilde, 

paydaşların karar alımına katılımları ölçüsünde okul ikliminin güçlendiği; öğretmenlerin mesleki 

motivasyonlarının arttığı ve kararları daha kolay benimsedikleri, uygulamalarına kolaylık sağladığı 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin hem okul ile ilgili hem de kendi öğrenme süreçleri hakkında karar 

alımına katılmalarının, öz saygılarını artırdığı ve demokratik değerleri benimsemelerine yardımcı 

olduğu gözlenmiştir.  

Kırılganlık
Bir topluluğun, onu bir tehlikenin zararlarına karşı duyarlı hâle getiren özellikleri, karakteri ve/

veya koşullarıdır. Kırılganlığın fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerden kaynaklanan 

birçok sebebi vardır. Örneğin dayanıksız yapıların inşası, halkın riskler ve önlemler konusunda 

yeterince bilgilendirilmemesi ve sağlık, barınma, gıda, ulaşım, eğitim gibi temel hizmetlerden 

faydalanamaması, yöneticilerin değişen çevresel şartları göz ardı etmesi sayılabilir (UNISDR, 

2009). 
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Motivasyon 
Genel anlamda motivasyon, kişileri, belli bir amacı gerçekleştirmeleri için harekete geçmelerini 

sağlayan bir uyarandır. Bu anlamda, tıpkı diğer örgütlerde olduğu gibi eğitim örgütlerinde de 

başarının sağlanmasında ve verimin artırılmasında anahtar bir role sahiptir. Olumlu bir iklime sahip 

okuldaki yönetsel tutum ve davranışlar, öğretmenlerin motivasyonlarını pozitif yönde etkilemektedir. 

Bu da okulun amacını gerçekleştirmede ve öğrenci başarısını artırmada etkili olmaktadır.

Okul İklimi 
Genel olarak okul iklimi; okul içi ve dışındaki tüm paydaşların sosyal bağlarını ve ilişkilerini, okuldaki 

süreçlere katılımlarını, fiziksel ve duygusal olarak güvende olmalarını, okuldaki fiziksel unsurların 

iyileşmesini sağlayan destekleyici uygulamaların toplam kalitesini ve karakterini yansıtan ortam 

algısıdır. Okuldan okula değişen bazı dinamikleri de gösteren okul iklimi, okuldaki paydaşların 

(öğrencilerin, velilerin ve okul personelinin) deneyimlerini ve okulun normlarını, hedeflerini, 

değerlerini, kişilerarası ilişkileri, öğretme ve öğrenme pratiklerini ve örgütsel yapılarını da yansıtır.

Okul İkliminin Dış Mekanizmaları
Okul paydaşlarının ihtiyaçlarını gidermeye yönelik, belirli/sınırlı süreli, okul dışı kaynak ve 

kişilerden sağlanan fiziksel iyileştirme ve/veya eksiklik giderme amaçlı, bireysel ya da mesleki 

yetkinlik geliştirme odaklı,  sınırlı ya da hedef bir kitleye yönelik faaliyet, destek ya da yardımlardır. 

Okul İkliminin İç Mekanizmaları
İç mekanizmalar olarak tanımlanan “inisiyatif alma, iş birliği, adalet, güven, saygı, ortak hedef, 

karar alımına katılım, ilişkiler, şeffaflık, aidiyet ve motivasyon”, sürdürülebilir ve etkili/olumlu bir 

okul iklimi yaratan ana boyutların (örgütsel yapı, eğitim-öğretim süreçleri, sosyal ve duygusal 

öğrenme) bu bağlamda nasıl işlediğinin göstergeleridir.

Okul İkliminin Paydaşları
En kapsayıcı biçimde, okul içinde ve dışında, okulla veya okula ait süreçlerle ilişkili herkes, okul 

ikliminin paydaşlarını oluşturur. Öğrenciler, öğretmenler, destek personeli, okul idarecileri, veliler 

ve/veya veli topluluğu (okul-aile birliği), mezunlar (mezunlar derneği) ve ihtiyaç duyulması 

hâlinde okul dışından okula etki edebilen kişi ve kurumlar (yerel yönetimler, üniversiteler, sivil 

toplum örgütleri vb), okulun fiziksel çevresi (mahalle, ilçe, cadde vs.) okul iklimini oluşturan aktörler 

olarak tanımlanır.
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Ortak Hedef 
Okul ikliminin karakterinin belirlenebilmesi için, okulun amaç ve hedeflerinin, okulun misyon ve 

vizyonu ile uyumlu olması ve bunların tüm paydaşlar ile açık ve net bir şekilde paylaşılması 

gerekmektedir. Böylece ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelen paydaşlar, olumlu bir okul 

iklimi oluşturma konusunda gereken motivasyona sahip olacaklardır. 

Öğrenme-Öğretme Süreçleri
Öğrenme-öğretme süreçleri; öğretiminin kalitesini, öğrencilerin akademik ve sosyal  başarılarını, 

öğretmenden beklentilerini, öğrencilerin sınıf içi uygulamalara katılımlarını, öğretmenlerin 

öğrencilere  rehberlik etmelerini, öğrenme ortamlarındaki akran etkileşimlerini vs. içeren stratejileri 

kapsar. Bu boyutun bir diğer işlevi de sosyal ve toplumsal normların (dinleme, şefkat, yansıtıcı 

kişisel algılar, bireysel kaygılar, adil karar verme vb.) aktarılmasına ve anlaşılmasına özen 

gösterilmesidir. Bu ortamların oluşturulması ve sürdürülmesi, örgütsel yapı ve süreçler ile sosyal ve 

duygusal öğrenme bağlamında kurgulanan ortak hedeflerin ve faaliyetlerin iz düşümlerini kapsar.

Örgütsel Yapı ve Süreçler
Örgütsel yapı, genel anlamda okulun kurumsal yapısını, iş bölümü içindeki otoriteyi ve sorumluluk 

bağlamında ortak bir amacı oluşturan kurumsal faaliyetleri ifade eder. Birer örgüt olan okullarda 

ise eğitime dair tüm unsurların; fiziki koşulların, donanımın, materyallerin, insan kaynağının ve 

bizzat eğitimin, öğrenme-öğretme süreçlerinin yönetilmesi, yürütülmesi ve koordine edilmesi gibi 

işlevleri işaret etmektedir.

Saygı
Sözlükte değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı 

dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu olarak tanımlanan saygı, olumlu bir 

okul ikliminde paydaşların birbirlerine olan güven ve bağlılık duygularının temelini oluşturmaktadır. 

Okul ikliminin iyileştirilmesi çalışmalarında, öğretmen ve öğrenci arasındaki bilgi alışverişine, 

birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmaya dayalı ve saygı çerçevesinde gerçekleşen diyalogları 

içeren ilişkilerin kurulmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.
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Sosyal ve Duygusal Öğrenme
Kendini tanıyan, bu anlamda da duygularını doğru bir şekilde yönetebilen, başkalarıyla güçlü, 

empatik ilişkiler kurarak iş birliği yapabilen, zorlu süreçlerde öfkesini kontrol ederek yapıcı 

çözümler üretebilen bireyler, sosyal ve duygusal becerileri yüksek bireyler olarak tanımlanır. Bu 

kişiler, gerek okul gerekse iş hayatında, sahip oldukları potansiyeli daha iyi şekilde kullanabilirler. 

Bu açıdan, okuldaki fiziki ve sosyal koşullar bağlamında, paydaşların sosyal becerilerini ve 

duygu yönetim süreçlerini, dolayısıyla tüm ilişkileri içermektedir. Sosyal ve duygusal öğrenmenin; 

akademik başarı, öğrenme süreci motivasyonu, okula ilginin artması, iş birliği sürecine aktif katılım, 

sosyal becerilerin ön plana çıkması ve problem çözme becerilerinin gelişmesi gibi pek çok 

alanda etkisi bulunmaktadır. 

Şeffaflık 
Şeffaflık, okul yöneticilerinin, yönetim işini okulun diğer paydaşlarını da kapsayacak şekilde 

genişlettiği ve birlikte yürüttüğü yönetim biçimidir. Yöneticilerin okulla ilgili bilgileri şeffaflık 

çerçevesinde paylaşmadığı durumlarda, paydaşlarda güvensizlik hissi oluşmaktadır. Zira şeffaflık, 

tüm paydaşların, okul ortamını benimsemesine ve kendilerini bu ortamda sosyal ve duygusal 

açıdan güvenli hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamda şeffaflığın,  güven ve aidiyet 

kavramları ile de sıkı bir bağ içinde olduğu görülmektedir.   
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