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ÖN SÖZ

Örgütsel çalışma ortamlarını inceleyerek, örgütlerin ne 
derecede etkili oldukları, hangi öğelerinde değişiklik yapılması ge-
rektiği ve nasıl geliştirilebilecekleri belirlenebilir. Çalışılan ortam ile 
yöneticilerin tutum ve davranışları, örgütsel çalışma ortamının iki 
önemli öğesini oluşturur. Bu bağlamda, bireysel ve örgütsel amaçlar 
arasında bir uyumun sağlanması örgüt yöneticisinin önemli görev-
leri arasındadır. Her örgütün kendine özgü bir kişiliği olup, bireyin 
kişiliğine karşılık örgütün de havası veya iklimi vardır.

Bir örgüt boyutu olarak örgütsel iklim, son zamanlarda örgüt 
kuramcıları, araştırmacılar ve uygulamacılar için bir ilgi alanı ola-
rak önem kazanmıştır. Kişiler ve gruplar arası ilişkilerin bir ürünü 
anlamına gelen örgütsel iklim; bir bakıma örgütlerin işleyiş biçimini 
belirler, örgütün içinde oluşur, varlığı üyelerin yaşamında hissedilir 
ve böylece örgütün kişiliğini oluşturur. Okul iklimi, okuldaki öğren-
ciler ve okuldaki tüm işgörenler dahil olmak üzere, onların kişisel ve 
deneyimsel özelliklerine bağlı olarak, okul ortamı hakkında hisset-
tikleri duygu olarak tanımlanabilir. Okulun örgütsel ikliminin ince-
lenmesi; okulla birey arasındaki etkileşimin nasıl olduğuna, bireysel 
gereksinimler ile okulun beklentileri arasında bir denge sağlayarak 
yönetici ve öğretmen davranışlarının nasıl olması gerektiğine ışık 
tutar. Böylece okul iklimi çalışmaları, okulları iyileştirmek açısından 
büyük bir öneme sahiptir. Hatta ebeveynler/veliler okul iklimine ba-
karak herhangi bir okulun, çocuklarının eğitimi için ideal bir yer 
olup olmadığına da karar verebilirler. Bir okulu etkili ve verimli ya-
pabilmenin ön koşulu okul ikliminin olumlu olmasıdır. 

Bu kitap, yazarın “İlköğretim Okullarının Örgüt İklimi (Adana 
ve Gaziantep İlleri Örneği)” adlı doktora tezinden uyarlanarak ve 
örgütsel iklim konusunda hazırlanmış olan alanyazındaki teorik ve 
uygulamaya yönelik yeni çalışmalardan da yararlanılarak güncelleme 
yoluna gidilerek hazırlanmıştır. Amaç, uygulamanın içerisinde bulu-
nan yönetici ve öğretmenlere ve bu konuda araştırma yapacak olan 
araştırmacılara teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler sunmaktır.



vi Teoriden Uygulamaya Örgütsel İklim

Kitabın; birinci bölümünde örgütsel iklim üzerine genel bir çö-
zümleme, ikinci bölümünde kuramsal çerçeve, üçüncü bölümünde 
örgütsel iklim boyutları, dördüncü bölümünde örgütsel iklim tipleri, 
beşinci bölümünde, örgütsel iklim ve örgütsel kültür, altıncı bölü-
münde örgütsel iklim konusunda yapılan araştırmalar ve yedinci bö-
lümünde ise ilköğretim okullarının örgüt iklimi ile ilgili bir araştırma 
yer almaktadır. 

Bu kitabın temelini oluşturan tez çalışmasından kitabın bu 
aşamaya gelmesine kadar birçok kişinin katkısı olmuştur. Başta 
tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Yüksel KAVAK’a, tez jürilerinden, 
Sayın Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN’a, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Yusuf 
BADAVAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yine jüri üyelerin-
den olup, hayatlarını kaybeden değerli hocalarımdan Prof. Dr. A. 
Sudi BÜLBÜL’ü ve Prof. Dr. Haydar TAYMAZI’ı rahmetle anıyorum. 
Ayrıca, kitabın son bölümünde yer alan araştırmanın verilerinin 
analizinde yardımcı olan Sayın Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK’e 
de katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Diğer taraftan, 
görüş ve deneyimlerini benim ile paylaşan, Prof. Dr. Behçet ORAL’a, 
Dr. Öğr. Üyesi Taha YAZAR’a, kitabın ortaya çıkmasında katkıda 
bulunan Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin HAN’a, Arş. Gör. Dr. Tuncay 
ARDIÇ’a, Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AĞALDAY’a ve tüm akademik 
yaşamımda beni sabırla destekleyen eşim Ayşe DAĞLI’ya çok teşek-
kür ederim. Basım sürecinde; titiz anlayış ve sabırlı tutumlarından 
dolayı, Pegem Akademi Yayın Müdürü Sayın Servet SARIKAYA’ya 
ve ekibine ayrıca teşekkür ediyor, kitabın tüm okuyucularımıza fay-
dalı olmasını diliyorum. 

Ekim, 2021

Diyarbakır

Doç. Dr. Abidin DAĞLI 
ORCID No: 0000-0002-3072-8997



İÇİNDEKİLER

Doç. Dr. Abidin DAĞLI.............................................................................. iii
Ön Söz .............................................................................................................v

1. BÖLÜM 
ÖRGÜTSEL İKLİM ÜZERİNE GENEL 

BİR ÇÖZÜMLEME

Örgüt ...............................................................................................................1
Örgütsel İklim ................................................................................................5

Örgütsel İklimin Önemi ...............................................................................7

2. BÖLÜM 
KURAMSAL ÇERÇEVE

Örgütsel İklimin Tanımı ...............................................................................9
Forehand’a Göre Örgütsel İklimin Üç Değişken Kümesi .......................13
Batlis’e Göre Örgütsel İklimin En Belirgin Özellikleri ...........................13
Meyers’e Göre Örgütsel İklimin Etkilendiği Bazı Değişkenler ..............14
Miller’e Göre Bir Örgütün Olumlu Bir İklime 
Sahip Olmasının Koşulları .........................................................................14
Olumsuz Örgütsel İklimin Genel Özellikleri...........................................15

Okul İklimi ...................................................................................................15
Okul Müdürü ve Okul İklimi ..............................................................17
Stewart’ın Okul İklimini İyileştirme Metotları ..................................22
Miller’e Göre Olumlu Bir İklime Sahip 
Okul Öğretmenlerinin Özellikleri ......................................................23 
Olumsuz Okul İklimi ............................................................................24



viii Teoriden Uygulamaya Örgütsel İklim

3. BÖLÜM 
ÖRGÜTSEL İKLİM BOYUTLARI

Halpin’e Göre Örgütsel İklim Boyutları ....................................................27
Ertekin’e Göre Kümelendirilmiş Örgütsel İklim Boyutları ....................29
Ertekin’e Göre Örgütsel İklim Boyutları ...................................................29
Thomas ve Slater’in Örgütsel İklim Boyutları .........................................31
Campbell, Dunette, Lawler  ve Weickjr’e Göre 
Örgütsel İklim Boyutları.............................................................................32
Taguri’nin Örgütsel İklim Boyutları .........................................................32
Koy ve DeCotiis’e Göre Örgütsel İklim Boyutları ...................................33
Kopelman, Brief ve Guzzo’nun Örgütsel İklim Boyutları ......................34 
Litwin ve Stringer’in Örgütsel İklim Boyutları ........................................34
Zammuto ve Krackover’in Örgütsel İklim Boyutları  .............................35

Hoy ve Miskel’e Göre Okul İkliminin Boyutları ......................................37

4. BÖLÜM

ÖRGÜTSEL İKLİM TİPLERİ

Halpin’e Göre Örgütsel İklim Tipleri ........................................................39
Zammuto ve Krackover’in Örgütsel İklim Tipleri ..................................42
Lunenburg ve Ornstein’a Göre Örgütsel İklim Tipleri ...........................43
Litwin ve Stringer’e Göre Örgütsel İklim Tipleri .....................................44 

Shankar, Ansari ve Saxena’ya Göre Örgütsel İklim Tipleri ....................45
Doll’a Göre Okullardaki Örgütsel İklim Tipleri ......................................45

Hoy ve Clover’in Okullardaki Örgütsel İklim Tipleri ............................45



ixİçindekiler

5. BÖLÜM 

ÖRGÜTSEL İKLİM VE ÖRGÜTSEL KÜLTÜR

Kültür ............................................................................................................49
Örgütsel Kültür ............................................................................................50

Örgütsel Kültür ve Örgütsel İklim Arasındaki Fark ...............................50

6. BÖLÜM
ÖRGÜTSEL İKLİM KONUSUNDA 

YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Yurt Dışında Yapılan Bazı Araştırmalar ...................................................55

Yurt İçinde Yapılan Bazı Araştırmalar ......................................................67

7. BÖLÜM 
İLKÖĞRETİM OKULLARININ ÖRGÜT İKLİMİ İLE 

İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Özet  ..............................................................................................................95

Giriş ...............................................................................................................97
Problem Durumu ..................................................................................97
Problem Cümlesi ...................................................................................99

Alt Problemler .......................................................................................99
Sayıltılar ................................................................................................101

Sınırlılıklar ...........................................................................................101

Tanımlar ...............................................................................................101
Yöntem ........................................................................................................102

Araştırma Modeli ................................................................................102



x Teoriden Uygulamaya Örgütsel İklim

Evren ve Örneklem .............................................................................102
Veri Toplama Aracı .............................................................................106
Verilerin Analiz Edilmesi ...................................................................110

Bulgular ve Yorum .....................................................................................111
I. Okul Müdürleri ile İlgili Kişisel Bulgular .....................................112
II. Müdür Yardımcılarının Kişisel Bilgileri ile İlgili Bulgular ........116
III. Öğretmenlerin Kişisel Bilgileri ile İlgili Bulgular .....................120
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum .............................124
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum ...............................128
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum ...........................131
Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum .......................151
Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum ............................171
Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum .............................178

Sonuç ve Öneriler ......................................................................................188
Sonuç ....................................................................................................188

Uygulayıcılar İçin Öneriler ................................................................196
Araştırmacılar İçin Öneriler ....................................................................198

Kaynakça.....................................................................................................200

Ekler ............................................................................................................217



Bu bölümde genel olarak, örgüt kavramı, örgütsel iklim ve ör-
gütsel iklimin önemi üzerinde durulmuştur.

Örgüt

Toplumsal gereksinmelerin karşılanması, toplumsal sorunların 
çözülmesi zorunluluğu, insanı diğer toplum üyeleri ile işbirliği yap-
maya, birlikte çalışmaya zorlamaktadır. Bu zorlamanın doğal sonucu 
olarak da toplumda örgütler ortaya çıkmaktadır (Başaran, 1984:53).

Örgüt bir yapı, üyeleri arasındaki ilişkilerin bir örgüsü ve üye-
leri tarafından kurulan bir koalisyon olarak görülebilir (Bursalıoğ-
lu, 2015:15). Etzioni’ye göre de örgüt, “belirli amaçlara ulaşmak için 
oluşturulan toplumsal bir birimdir” (Alıç, 1995:24). Örgütler, birey-
lerin sınırlı, fakat farklı yeteneklerinden yararlanırlar. Bireyler sınırlı 
olan farklı düşünme ve kavrama yeteneklerini örgütler aracılığıyla 
bütünleştirerek, bireysel güç ve yeteneklerini aşan amaçlarını ger-
çekleştirirler. Örgüt, bireysel amaçların gerçekleştirme aracı olduğu 
gibi, bireyler de örgütsel amaçları gerçekleştirme aracıdır (Aydın, 
2014a:1). Örgütler insanın farklı nitelikteki (duygusal, ruhsal, en-
tellektüel ve ekonomik) ihtiyaçlarını karşılarlar (Hicks, 1979a:11). 
Örgütler insanlar tarafından kurulmakta yine insanlar için, insan 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılandırılmaktadır. Örgütlerin 
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varlık sebebi insandır, “insan” ihtiyaçlarını karşılamak istediği için 
bir taraftan “örgütün amacı” diğer taraftan da fiziksel ve düşünsel 
emek olarak “örgütün aracı” durumundadır. Örgüteler hedeflerine 
çalışanları sayesinde ulaşırlar (Can, 2013:94). Çağdaş toplumların 
hızlı değişme çabalarını günlük olarak yürütmek için kullandıkla-
rı araçların en önemlileri örgütler olmaktadır. Örgütler kendilerini 
değişen koşullara uydurarak, kendilerinin ve üyelerinin yaşamlarını 
sürdürürler (Ergun, 1981:12). İşgörenler, zamanlarının üçte birin-
den fazlasını çalıştıkları örgütlerde geçirirler. Çocuklar da hemen 
hemen zamanlarının üçte birini, okul örgütünün içinde geçirirler 
(March ve Simon,1958:2). Günümüz sosyal yaşamında ekonomik, 
kültürel, dini, askeri ve siyasi amaçlı pek çok örgütten söz edilebilir. 
Devlet yönetiminden işletme yönetimine, sağlık yönetiminden eği-
tim yönetimine kadar her alanda benzer ötgütlenmeler ve yönetim 
süreçleri söz konusudur (Şişman ve Turan, 2002:3, 4).

Örgütler formal ve doğal (informal) olmak üzere ikiye ayrılır. 
Barnard, formal örgütleri, iki ya da daha fazla kişinin bilinçli olarak 
eşgüdümlenmiş etkinlikleri sistemi olarak tanımlamaktadır. Bireyle-
rin formal bir örgüt içerisinde bir araya getirilmeleri sonunda, doğal 
örgütlerin oluşması da kaçınılmazdır. Formal örgüt içindeki bireyler 
arası kendiliğinden ilişkiler, doğal örgütleri oluşturmaktadır (Aydın, 
2014a:2, 19, 184).

Doğal örgütler “biçimsel” etmenlerle insan ihtiyaçlarının belirli 
bir karışımından ortaya çıkmaktadır (Schein, 1978:102). Doğal ör-
gütler biçimsel örgütlerin birer öğesidir. Doğal örgütlerin, biçimsel 
örgütün öngördüğü otorite ve hiyerarşi yapısına, bildirişme ağına ve 
işbölümüne az ya da çok ölçüde uyup uymamakla serbest olmalarıyla 
biçimsel örgütten ayrı, ama bağımlı bir örgüt yapısına sahip olmala-
rıyla, biçimsel örgütten ayrılırlar (Onaran, 1971:5,6). Doğal örgütler; 
toplumsal, ait olma ve özdeşleşme duygusu, onaylanmış davranış-
lara ilişkin bilgi sağlama, anlayış ve sevecenlik, hedeflerin gerçek-
leştirilmesine yardım, etkileme ve yaratıcılık için fırsat hazırlama, 
doğal iletişim kanalları oluşturma gibi bazı gereksinimleri karşılar-
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lar. Buna karşın, doğal örgütlerin söylenti, değişmeye karşı direnme, 
gruba uyma gibi olumsuz işlevleri de vardır (Aydın, 2014a:20-27). 
Kişilerarası ilişkilerden meydana gelen informal (doğal) örgüt, in-
formal iletişimin ürünüdür. Modern kuramın da kabul ettiği gibi, 
informal örgüt, sistemin parçalarından biridir. Kişilerarası ilişkiler, 
gruplararası ilişkileri doğurur. Formal örgütün çalışabilmesi, infor-
mal örgütün varlığıyla olanaklıdır. Çünkü, ikincisi bir iletişim ve bir-
lik aracı olduğu kadar bireyin kişiliğini de koruma aracıdır. Formal 
ve informal örgütler birbirleri için neden-sonuç olurlar ve birbirleri 
için gereklidirler (Bursalıoğlu, 2015:24).

Bir örgütte meydana gelen olaylar karşılıklı davranışlardır. Ör-
güt yapısı; bu karşılıklı davranışları tanımlar, rolleri, ilişkileri, faa-
liyetleri, amaçlar arasındaki hiyerarşiyi ve örgütün diğer ayırt edici 
özelliklerini tayin eder. Örgüt yapısının tabiatı, karşılıklı davranış-
ların öznel nitelik ve süreçleri, bir örgütten diğerine değişir (Hicks, 
1979a:32). İnsan davranışı, durumun baskı ve güçlüklerini hesaba 
katıp, kişisel bir amaca ulaşmaya yöneliktir. Kişisel amaçlar ile örgüt 
amaçları arasında derin farklılıklar olabilir. Bu farklılıkların varlığı, 
her görevlinin örgüt şemasında kendisine verilen rolü yerine getirme 
birimini her zaman derinden etkileyecektir (Crozier, 1977:29). Birey 
ile örgütün birbirlerinden karşılıklı beklentileri vardır. Bu beklentiler 
herhangi bir şekilde uyum gösterdiğinde ya da dengelendiğinde bi-
rey örgüte katılacak veya örgütte kalarak katkıda bulunmaya devam 
edecektir. Öte yandan örgüt, bireyi bir üye olarak kabul edecek, tuta-
cak ve bireysel katkının karşılığını verecektir. Bu çerçeve içerisinde; 
bireyin beklentileri, örgütün beklentileri, bu ikisi arasında denge ve 
beklentiler sonucundaki bireysel ve örgütsel davranışlar önem ka-
zanır. Bireyin beklentileri, bir örgüte katılırken ya da örgütün üyesi 
olarak üretime katkıda bulunduğu sürece örgütten bir karşılık bek-
ler. Bu karşılık; maaş, ücret, ikramiye, emeklilik hakkı, iyi çalışma 
koşulları, iş güvenliği, yetenek ve başarısını gösterebilme, tanınma, 
sorumluluk, saygınlık kazanma, statü, yükselme, kendi kendini tanı-
ma ve geliştirme gibi ekonomik, kişisel ve toplumsal ödüllendirme 




