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Okul İklimi Modeli Nedir? 

Okul iklimi, bir okuldan diğer okula değişim gösteren, okul içi ve 
dışı tüm paydaşların; sosyal bağlarını, ilişkilerini, okuldaki eğitsel ve 
yönetsel süreçlere katılımlarını, fiziksel ve duygusal anlamda güvende 
olma hâllerini, organizasyon yapılarının toplam kalitesini ve karakterini 
yansıtan, bu mekanizmaların nasıl işlediğini ortaya koyan göstergeler 
bütünüdür. Okul İklimi Modeli, örgütsel yapı, sosyal ve duygusal 
öğrenme, öğrenme-öğretme süreçleri olmak üzere üç ana boyuttan 
oluşan, bir okulun iklimini bütüncül olarak değerlendirmeyi ve geliştirmeyi 
hedefleyen bir modeldir.

Okul İklimi Modeli’nin Amacı Nedir?

Okul İklimi Modeli’nin nihai amacı, okulun kendi ihtiyaçlarını belirleme ve 
gelişim süreçlerini destekleyerek öğretmenler ve öğrencilerin potansiyellerine 
ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 

Okul İklimi Modeli Nasıl Ortaya Çıktı?

Model, ulusal ve uluslararası alanyazın taramaları ve dört yıl süren saha 
araştırmalarına dayanarak oluşturulmuştur. Modelin gelişim sürecine 
alanyazın ışık tutsa da söz konusu modelin güçlü yanı doğrudan 
ülkemizdeki okullarda ve okulların doğasına uygun olarak geliştirilmiş 
olmasıdır. Modelin geliştirilme ve revizyon sürecine, İstanbul Hacı 
Sabancı Anadolu Lisesi ile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi katkı sağlamıştır. 

Genel Bakış  
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Okul İklimi Modeli Okulunuza Nasıl Katkı Sağlar?

Model, uygulama adımları doğrultusunda iç mekanizmalar olarak 
tanımlanan ve tüm paydaşların karar alımına katılım, inisiyatif alma, ilişkiler, 
iş birliği, aidiyet, öğrenmeye dair/mesleki motivasyon, kendini güvende 
hissetme, kendini değerli ve önemli hissetme, kendine ve başkasına saygı 
duyma gibi tutum ve davranışlarını destekleyerek  okulun daha zengin ve 
güçlü bir iklime kavuşmasını sağlar. 

Okul İklimi Hakkında Detaylı Bilgiye Nereden 
Ulaşabilirsiniz? 

Okul iklimi hakkında detaylı bilgiye ‘‘Okul İklimi Nedir?’’; okul ikliminin 
standartları ve boyutları hakkında detaylı bilgiye ise “Okul İklimi Modeli 
Nedir? Nasıl Uygulanır?’’ kitabından ulaşabilirsiniz.
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Örgütsel Yapı ve Süreçleri Boyutu
Bir örgüt olarak okulun amaçları, örgütsel yapısı ve süreçleri 
bağlamlarında standartlaşmasını amaçlar. 

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Boyutu
Bir okulun tüm paydaşları ile birlikte öğrenme engellerini ortadan 
kaldıran ya da azaltan koşulların oluşmasını izlemeyi amaçlar.

Sosyal ve Duygusal Öğrenme Boyutu
Bir okuldaki tüm paydaşların sosyal ve duygusal iyi olma hâllerini 
korumayı ve izlemeyi amaçlar. 

İç Mekanizmalar 
Okul ikliminin ana boyutlarının (örgütsel yapı ve süreçler, 
öğrenme-öğretme süreçleri ve sosyal ve duygusal öğrenme) okul 
ikliminde nasıl işlediğinin bir göstergesidir.

Okul İklimi Modeli’nin
Kuramsal Çerçevesi
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Okul İklimi Modeli’nin
Kuramsal Çerçevesi

Okul ikliminin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçleri, kendiliğinden de-
ğil, planlı çabaların sonucunda ortaya çıkmakta ve ilerlemektedir. Okul ikli-
mi ve kültürü “okul paydaşları tarafından oluşturulan ve değiştirilen” olgular-
dır. Bu gerçekten hareketle, okulda gerçekleştirilmesi planlanan dönüşüm 
sürecinin bütün okul paydaşlarının sahiplenmesi ve  ihtiyaçları doğrultusun-
da planlanması, okul ikliminin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açı-
sından önem arz etmektedir. Güçlü bir başlangıç yapabilmek için  modelin 
uygulanmasından önce aşağıdaki sorular ve tablodaki açıklamalar aracılı-
ğıyla okul iklimi hakkındaki kavramlara, okul iklimi modelinin uygulanmasına 
süreçlerine ilişkin önerilere ve işleyişe yansıtıcı bakılması önemlidir. 

‘‘Okul iklimi’’ kavramı hakkında ne biliyorum? 

Gereken her şeyi biliyor muyum? / Bildiklerim yeterli mi? 

Modelin uygulanması için nasıl bir planlamaya ihtiyacım 
var? Hangi tarihlerde başlamak daha uygun olur?

Okulumun okul iklimi çalışmalarına neden ihtiyacı var?

ZAMAN
Okul iklimi çalışmalarına katılan 
öğretmenlerin ve öğrencilerin, ortalama 
haftada iki saatlerini iklim çalışmalarına 

ayırmaları daha verimli olacaktır.

PLANLAMA
Okul iklimi çalışmaları, bütüncül bir 
bakış açısı ve uzun vadeli planlama ile 

ilerlemelidir.

KATILIM
Okul iklimi çalışmalarında bir okulun 
tüm paydaşları iş birliği hâlinde çalışır. 
Yürütülen çalışmalarda rol alacak 
paydaşlar, gönüllülük esasıyla sürece 

dahil olmalıdır.

İLETİŞİM
Okul İklimi Modeli bağlamında 
yürütülen çalışmaların tüm paydaşlar 
tarafından takip edilebilmesi için 
yapılacak bilgilendirmelerin ve izleme-
değerlendirme süreçlerine dair 
paylaşımların  ön yargılardan uzak, açık 
iletişim içinde yürütülmesi süreci hızlandırır. 

Okulunuzu Okul İklimi Modeli ile 
Tanıştırmadan Önce
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Okul İklimi Modeli’nin uygulaması birbirini takip eden aşamalardan oluş-
maktadır ve bütün aşamalarda izleme ve değerlendirme süreçleri yürütül-
mektedir. Bununla birlikte, okulların dinamiklerine bağlı olarak esnek bir 
süreç kurgusuna sahiptir.

İZLEME ve ETKİ
DEĞERLENDİRME

KEŞİF AŞAMASI

UYGULAMA AŞAMASI

-Eylem Planının Uygulanması

HAZIRLIK AŞAMASI 

-Eylem Planının Hazırlanması
-Eylem Planının Paydaşlarla Paylaşılması

ORTAKLAŞMA ve 
UZLAŞMA AŞAMASI

İZLEME ve ETKİ
DEĞERLENDİRME

İZLEME ve ETKİ
DEĞERLENDİRME

İZLEME ve ETKİ
DEĞERLENDİRME

-Okul İklimi Ekibinin Oluşturulması

Okul İklimi Modeli’nin Uygulanması
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Çok Kıymetli Arkadaşım;

2021 yılına gelindiğinde yapılan çalışmalar itibariyle ilçe genelinde dikkat 
çeken bir okul olarak gerek özellikle projede görev alan öğretmenlerimiz 
gerekse öğrencilerimiz özelinde başlayan aidiyet duygusu, gözle görülür 
bir şekilde artış gösterdi. Okula ilişkin konularda öncülük eden, ben de bir 
şeyler yapmalıyım, diyen paydaş sayısındaki artış artık okulun insan kay-
naklarındaki zenginleşmenin bir göstergesi oldu. Bir okul müdürü olarak 
şunu belirtmeliyim ki; okul toplumunu oluşturan bireylerin okula ilişkin duygu-
ları ne kadar olumlu ise yapacağınız işlerde, ekip kurmakta o kadar rahat 
ediyorsunuz ve pek çok insanın aslında bir gönüllülük bilincine ihtiyacı var. 
Okul İklimi Projesi’nin özellikle bu anlamda aidiyet duygusunu pekiştirdiği 
çok açıktır. Başka konularda yürüteceğiniz çalışmalarda çok daha fazla 
öğretmen ve öğrenciyi yanınızda bulabiliyor olmanız projenin en somut 
çıktıları arasında yer alır.

İnsan kaynağının okulun iyileştirilmesi adına kullanılabilmesi çok önemli an-
cak burada yöneticilerin de o insan kaynağının bir parçası olduğu unutul-
mamalı. Hâliyle yönetici olarak ben de bizzat okul iklimi ekibinin bir parçası 
oldum ve yapılan faaliyetlerde aktif rol almaya gayret ettim. Yöneticinin 
sürece inanması ve sahip çıkması ekibin motivasyonu ve enerjisi açısından 
çok önemli. Bu sebeple kesinlikle başkalarına paslanan bir iş gibi görülme-
meli. Okul müdürü okulun gelişimi için gayret eden insanlarla birlikte ça-
lışmalı, ortak duygular paylaşmalı, fikirler vermeli ve sonuçlardan mutluluk 
duymalı. Okulda bir ekip ruhunun oluşması için Okul İklimini Geliştirme ve 
Destekleme Projesi oldukça etkili bir araç. Ekip ruhu ve onun canlı tutulması 
için gereken bazı formüller projenin pek çok alanda sunacağı katkılarla 
daha verimli ve heyecan verici olabiliyor.

Çalışmalar yürütüldükçe ve daha önce hazırlanmış olan yönergeler ışığın-
da bir okulda iletişim, aidiyet duygusu, iş birliği, motivasyon ve kararlara 
katılım gibi noktalarda sorunların yaşandığı bir okulda bu sorunların nasıl 

Okul Müdüründen
Size... 
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bir yöntemle çözülebileceği, yönetim ve öğretmenlerin okuldaki iklimi na-
sıl iyileştirebileceği ile ilgili bir reçeteye ulaşıyoruz. Bu reçete bize tecrübe 
edilmiş ve sonuçları ile doğrulanmış yöntem ve teknikleri hazır olarak sunar-
ken, yeni fikirlere açık, farklı okul türlerine göre esnetilebilir ve kapsamı ge-
nişletilebilir bir model sunuyor. Bu modelin dokümantasyonu yapılarak bir 
proje uygulama yönergesi oluşturulduğunda pek çok okulda uygulanabi-
leceğini ve okul iklimi açısından olumlu sonuçlar alınacağını düşünüyorum.
Günümüzde artık pek çok konuda öğretmen, öğrenci ve velilerimizin okul-
dan beklentileri değişirken bizlerin de yönetim anlayışımızın benzer şekilde 
değişmesi ve paydaşlarının bir parçası olmaktan mutluluk duyacağı yapılar 
oluşturmalıyız. Bu kavramların somutlaşması, kurumsal iş birliği ve iletişimin 
güçlenmesi, aidiyet duygusunun pekişmesi, motivasyon, şeffaflık gibi konu-
larda sağlanacak iyileşmenin okulun çözümü nispeten daha zor olan ör-
gütsel problemlerinin giderilmesinde projenin çok önemli bir girişim olacağı 
kanaatindeyim....

Okul İklimi Ekibi Öğretmeni
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Okul İklimi Kulübü Öğrencisinden 
Size... 

Merhabalar,

Sosyal medyada kulübümüz için bir haberleşme ortamı yaratılmış ve top-
lantıların önümüzdeki günlerde başlayacağı söylenmişti. Bu benim için bü-
yük bir gelişmeydi sanırım, bir anlığına ellerimin bağı çözülmüş, sevincim 
yerini heyecana bırakmıştı. “Acaba nasıl olacak?”, “Diğer grup arkadaş-
larımla anlaşabilir miyim?”, “Umarım kendimi ifade etmekte zorlanmam!” 
gibi birçok endişe vardı aklımda. Daha sonra bu endişelerimin tamamen 
gereksiz olduğunu süreç ilerledikçe fark ettim. İlk günden büyük bir ekip ol-
muş, öğrenci arkadaşlarımın tabiriyle uçuşa geçmiştik artık. Bu süreçte oku-
lumuzdaki öğretmenlerimizle paralel görevler sürdürüyor, projeler tamam-
lıyor ve onlardan yardım alıyorduk. Okulumda gördüğüm ama daha önce 
hiç konuşma fırsatı yakalayamadığım hocalarımı bile tanıyor olmuştum artık. 
Kulübümüzdeki arkadaşlarım ile bir bütün olduktan sonra arkadaşlarımızın 
sayısını daha da arttırmak amacıyla yayınlar, söyleşiler ve farklı online et-
kinlikler düzenledik. İşe yaradığını da biliyorduk; öyle ki yüz yüze eğitim 
başlar başlamaz, ilk gün, bizi tanıyanlar olmuş ve meraklarını gizleyeme-
mişlerdi. Bu olgunun bir parçası olmak ve daha fazla şey öğrenmek iste-
dikleri çok belliydi. Kulübümüz sayesinde yeni akranlar edinmiş, edindiğim 
arkadaşlarımı da herkesle iletişim kurması için teşvik etmiştim.

Bir gün arkamı dönüp baktığımda karantina sürecinde kaybolmuş o öğ-
rencinin artık var olmadığını, her gün değişebilen ve artan sorumlulukla-
rıyla pozitif bir sürece tırmandığımı, en önemlisi artık okulunda özgüvenine 
özgüven katmış biri olduğumu fark ettim. Eskiden tek tük arkadaşı olan ve 
yeni insanlarla iletişim kurmayı sevmeyen, öğrenci arkadaşlarımın tabiri ile 
o inek öğrenci, yerini; hocalarıyla istişareden kaçınmayan, arkadaşlarıyla 
yeni adımlar atmak için çabalayan bir gence bırakmıştı artık. Okul iklimi 
kulübünde aldığımız eğitimlerle problem çözmeyi öğrenmiş, her probleme 
kendimi adamıştım. Öyle olacak ki karantinanın başında aklımı kurcalayan 
bütün sorunlar yok olmuştu. Kendiliğinden çözülmüş gibi, izleri dahi yoktu.
Benliğimin kafesi kırıldı artık, bundan sonra yatağında huzursuzca gözlerini 
kapatan genç uyuyakalıyordu. Aklında hiç tereddütü olmadan, mentörleri 
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(öğretmenleri) sayesinde adımlarını tek başına atmayı öğrenmiş, çevresinde 
unutulmayacak izler bırakmak için her gün çalışıyordu. Bu gencin kafesleri 
hiç kolay açılmadı, başlangıçta ümitsiz olan genç artık geçmişi hatırlayıp 
gülüyor, önündeki gelecek için parlıyordu. Her güne ilhamla  uyanmanın 
sevinci ile herkesin istediğini başarabileceğine öyle eminim ki..

Okul İklimi Kulübü  Öğrencisi
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Okul Velisinden 
Size...Herkese merhaba, 

Biliyorsunuz ki bugünlerde zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bizler de dünya-
nın her yerinde olduğu gibi bu sürece maruz kaldık ve gereklerini yerine 
getiriyoruz. Bilinçli vatandaşlar olarak evden çıkamadığımız şu günlerde, 
eminim veli olarak birçoğunuz büyük sıkıntılar çekmişsinizdir. Ev içerisindeki 
kargaşa hâli, günün ilk ışıklarıyla başlayan telaş ve daha fazlası. Tabii üç 
çocuklu bir aile olunca tek başınıza hiçbirine yetişemiyorsunuz. 

Bu süreçte karantina hâlini en iyi şekilde yönetmek adına bilgi alışverişine 
çok ihtiyaç duyduğum bir dönemde, Okul İklimi Projesi ile tanıştım. Çocuk-
larımız tasarım odaklı düşünme eğitimi alarak empati kurma, tanımlama, fikir 
üretme, prototip geliştirme gibi yönlerden kendilerini geliştirdiler. Eğitim so-
nucunda okul iklimine etkisi yanında hane ortamına da büyük bir katkıda bu-
lundu. Hane düzenini oluşturmak adına başlattığımız uğraşlarda, oğlumun 
öğrendikleri, birçok büyük sorunu tek başına çözümlemesine yardımcı oldu. 
Belki de bir yetişkinin çözümlemekte zorlanacağı konuları çizelgeler hâlin-
de forumlayarak olumlu yönde sonuçlandırdı. Bu süreçte akran iletişimine 
olan etkisini de görmüş olduk. Bunları onda hissettikten sonra yaptığı bazı 
şeyleri örnek almaya başladım. Artık ben de sorunlarımı planlı ve yazarak 
çözmeye başlamıştım. İlk olarak sorunu tanımlıyor, fikirler üretiyor, prototip 
geliştiriyor, test ediyor ve diğer ev halkı ile paylaşıyordum. Forumladığımız 
süreçlerde herhangi birimizin katılmadığı bir durum olursa o konu üzerinden 
tekrar geçiyor ve en iyisi için bilgi alışverişi sağlıyorduk. Karantinanın ba-
şında hissettiğimiz olumsuz duygular, bu sürecin ilerleyişi ile sonlandı. Hane 
içerisinde karar alımı artık oylama ile sağlanıyor ve uygulanıyor. 

Öyle ki bunun sonucunda çocuklarımızdan öğrenebileceğimiz çok şey 
olduğunu fark ettim. Artık okul iklimi ekibinin çalışmalarını yakından takip 
ediyor ve bir baba olarak her fırsatta oğluma ve ekip içerisinde bulunan 
arkadaşlarına cân-ı gönülden güveniyor, desteklerimi iletiyorum. 

Okul İklimi Kulübü Öğrenci Velisi
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