
TASARIM-BECERİ

ATÖLYELERİ
PROJE ÇALIŞMASI VE TEKNİK YÖNÜ





Tasarım-Beceri Atölyeleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde
ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış ve mesleklerle
ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır.

Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana
çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini
tanımasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Bununla beraber bu atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem
çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu
okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar
olarak düzenleneceği öngörülmüştür.



• Atölyeler, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf
büyüklüğünde (48m2) olacak şekildeplanlanmalıdır.

• Fiziki olarak kapasitesi dolu olan okullarda atölye
alanı 48 m2den küçük fiziki olarak kapasitesi yeterli
olan okullarda48 m2den büyük olabilir.

Alanı küçük olan atölyeler için İdarenin teknik
personelleri tarafından yerinde inceleme yapılarak
mimari planlarının çıkarılmasıgerekmektedir.

Atölye mobilyaları mekan büyüklüğüne göre hazırlanan
projelerde konumlandırılacak ve sayıları belirtilecektir.



İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ön
çalışması yapılmış olan projelerin, uygulanacak olan
yerleşim planlarının mahallinde yapılan çalışmalar
neticesinde hazırlanarak onaylanmak üzere
Başkanlığımıza gönderilmesi ve onay aldıktan sonra  
uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.

Yeni mimari, elektrik, mekanik ve inşaat işleri projelerinin

çıkarılması ve mobilyaların yerleştirilme işlemleri İdarenin

kendisi tarafından (İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli

teknik personel/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görevli

teknik personel/YİKOB/İl Özel İdarelerinde görevli teknik

personel) yapılabileceği gibi yükleniciler vasıtasıyla da

Yaptırılabilir.



*

• Tasarım ve uygulama aşamasında her zaman güvenlik ve amaca uygunluk  
önceliğimizdir.

• Güvenlik ve kullanışlılık gözetilecektir.

• Elektrikli makine ve cihaz kullanılan her ortama yakın bir acil stop butonu bulunmalıdır.

• Acil bir durumda Buton tüm enerjiyi kesecektir. Bu konuda öğretmen ve öğrenciler ne zaman ve nasıl kullanmaları gerektiğini  
bilmelidir.

• Acil durum aydınlatmaları sayesinde yangın, duman, elektrik kesintisi durumunda tam karanlık durumunda kalınmayacaktır.  
Sağlıklı bir tahliye imkanıolacaktır.

• Tüm kablolar alev iletmeyen ve halojenfree özellikte olacağı için, yangın durumunda kablolar alevi yaymayacak ve zehirli gaz  
üretmeyecektir.

• Ahşap ve yaşam becerileri vb. atölyelerde ayrı ayrı ya da ortak bir pano olacaktır. Bu panoda insan koruma amaçlı kaçak akım  
koruma rölesi, termik manyetik şalter, sigortalar, faz işaret ışıkları olacaktır.

• Tüm armatürler, pano, prizler toprak bağlantılı olacaktır. Bu sayede kaçak durumunda öğretmen ve öğrencilerimiz güvende  
olacaktır.

• Tüm prizler çocuk korumalı ve kapaklı olacaktır. Prizler, mimarideki tefrişata göre planlanacağı için kullanım esnasında
uzatma prizlere gerek kalmayacaktır. Güvenli ve kullanışlı bir ortam elde edilecektir.

• Fatih projesine göre yapılmış olan data ve priz hatları azami ölçüde korunacaktır. Ancak kısaltmalara ve kısmi eksiltmelere  
gidilebilir. Mevcut yatırımları kullanabilmek de önemlidir.

• Hiçbir surette çatı, dış duvar, baca, sıvı taşıyan borular bulunan yüzeylerden enerji hattı çekilmemelidir.

• Eski tesisata ait kısımlar(priz tesisatı gibi) duvar içine gizlenmemeli tamamen sökülmelidir.



TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA
TASARIM BECERİ ATÖLYELERİNİNKURGUSU
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TEŞEKKÜRLER


