
İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü

Tasarım Beceri Atölyeleri
PROJE KATALOĞU



Temel Eğitim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul seviyesi)

1. Ahşap ve Metal Atölyesi
2. Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi
3. Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (Fetemm) Atölyesi
4. Görsel Sanatlar Atölyesi
5. Müzik Atölyesi
6. Salon Sporları Atölyesi
7. Yaşam Becerileri Atölyesi
8. Yazılım ve Tasarım Atölyesi
9. Açık Hava Sporları Atölyesi
10. Tabiat ve Hayvan Bakımı Atölyesi

Ortaöğretim Kurumları (Lise seviyesi)
1. Bilim Atölyesi
2. Kültür-Sanat Atölyesi

İÇİNDEKİLER



Tasarım Beceri Atölyeleri Kazanımları

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.

takım çalışması problem çözme eleştirel düşünme üretkenlik çoklu okuryazarlık



Ahşap ve Metal Atölyesi

Örnek Yerleşim Planı 48 m²

Örnek Yerleşim Planı 32 m²



Atölyenin tasarım kurgusunda ahşap malzemenin kullanımı hem üretilen ürünlerde hem de mobilyalarda ön plana çıkarılmıştır. Sıcak bir malzeme olan ahşap
öğrencilerin mekânsal olarak farkındalıklarını arttırmak için kullanılmıştır. Mekânsal planlamada orta mahalde iki adet masif ahşap masa modülü kullanılmış olup, yer
düzleminden başlayarak tavan yüzeyini sararak karşılıklı iki duvar düzleminde planlanmıştır. Bu sayede iki modül arasında kalan alanda duvar yüzeylerinde
öğrencilerin eskizlerini yapabileceği ve mekanı benimseyebileceği kara tahta niteliğinde duvar alanları tasarlanmıştır. Pencere kenarlarında depolama alanları
oluşturulmuş olup aynı zamanda öğrenciler tarafından üretilen ahşap maketlerin sergileneceği alanlar oluşturulmuştur. Diğer taraftan mekanın orta kısmında raf
ünitesi tasarlanmış olup ünitenin önüne gerektiğinde inebilen projeksiyon perdesi kurgulanmıştır. Atölye içerisinde ahşap ve tonları kullanılmış olup renk çeşitliliği
üretilen maket ve kullanılan malzemelerde tercih edilmiştir.



Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi

Örnek Yerleşim Planı 48 m²

Örnek Yerleşim Planı 32 m²



Atölyenin iç mekan kurgusu, öğrencilerin bedensel aktivitelerini gerçekleştirebileceği esneklikte planlanmıştır. Mekanın bir tarafı yerden 3
basamak yükseklikte masif ahşap sahneden oluşmaktadır. Sahnenin tam karşısındaki duvar yüzeyi ayna ile kaplanarak etkinlikler yapılırken
öğrencilerin bedensel aktivitelerini görmeleri sağlanmıştır. Ayrıca sahne arkasında yer alan duvarda aktivite çeşitliliğine göre arka fon sistemi
kurulmuştur. Karagöz - Hacivat gölge oyununun ve kukla gösterilerinin yapılabileceği portatif ışıklı sahne de ana sahnenin yan tarafında
planlanmıştır. Bu sahne gerektiğinde taşınabilir nitelikte kurgulanmıştır. Duvar kenarlarında ise altı dolap üstü oturma ve dinlenme imkanlı
üniteler tasarlanmıştır. Mekan içerisinde kullanılan renkler sahne sanatlarının ritmine uygun canlı renklerden seçilmiştir. Öğrencilerin
bedensel ritmi duvar ve sahne yüzeylerine yansıtılmıştır.



Örnek Yerleşim Planı 48 m²

Örnek Yerleşim Planı 32 m²

FETEMM Atölyesi



FETEMM Atölyesi akışkan mekan olarak tasarlanmıştır. Mekan; fen, teknoloji, matematik ve mühendislik konuları
dahilinde ele alınmıştır. Tüm mobilyalar modüler tasarlanmış olup, mekanın esnek kullanımı için istenildiğinde diğer
atölyelerle birleştirilip kullanılması düşünülmüştür.



Görsel Sanatlar Atölyesi

Örnek Yerleşim Planı 48 m²

Örnek Yerleşim Planı 32 m²



Atölyenin planlama fikri; 3 ana rengin mekana yansıtılması üzerine kurgulanmış olup, bu renkler kolonlardan inen boya kalemlerinin mekanda işlevlerin
tanımlandığı dairesel alanlara dönüşmesini ve eylemlerin ön plana çıkarılmasını sağlamıştır. Kırmızı çalışma alanında şövalyelerde resim, sarı çalışma alanında
seramik ve mavi çalışma alanında ise ortak grup çalışmalarının yapılması öngörülmüştür. Mekanın orta alanında kullanılan mobilyalar esnek kurguya elverişli
seçilmiş olup dairesel formun kavrayıcı ve bütünleştirici etkisi mobilyalara ve aydınlatma ürünlerine yansıtılmıştır. Projeksiyon veya akıllı tahtanın bulunduğu
orta mahalde öğrenciler için gerektiğinde anfi basamaklarına dönüşen 2 kademeli oturma alanı oluşturularak geleneksel sınıf düzeninden farklı alanlar
oluşturulmak istenilmiştir. Ayrıca her çalışma grubunun yanındaki duvar yüzeylerinde, öğrencilerin ürettiği çalışmaları sergileyeceği kare modüllü sergileme
üniteleri oluşturulmuştur. Orta mahalde yer alan kare modüllü sergileme raflarının altında öğrencilerin serbest elle eskiz çalışmalarını yapabileceği duvar
yüzeyleri oluşturulmuştur. Kare modüllü sergileme raflarının bazı modülleri kapalı olup yer yer kapak yüzeylerinde renkler kullanılmış ve öğrencilerin görsel
hafızalarını etkileyebilmek için atölye içerisinde renk kullanımı sıklıkla tercih edilmiştir.



Müzik Atölyesi

Örnek Yerleşim Planı 48 m²

Örnek Yerleşim Planı 32 m²



Ruhumuzu görsel olarak beslemek adına müzikte bulduğumuz ritmi, dengeyi ve eğlenceyi tasarladığımız hareketli oturma elemanları,
akustik duvar ve tavan panellerine yansıtarak atölyemizde yaşatmayı hedefledik. Müzik atölyesinde hem evrensel hem de geleneksel
bir dil oluşturarak çocukların ruhuna işlenmesi temel amaçlarımız arasında yer almıştır. Müziğin büyüsünü bulundukları atmosferde 
hissetmeleri için alışılmışın dışında kullanışlı ve yaşayan bir mekan tasarlanmıştır.



Salon Sporları Atölyesi

Örnek Yerleşim Planı 85m²
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Neden olmasın anlayışıyla yola çıktığımız spor becerileri atölyesinde, sporun çocuk yaşta bir disiplin haline getirilerek hayatlarından
çıkarmamak üzere benimsemeleri hedeflenmiştir. Bu bağlamda mekan, her türlü sporun alt yapısına hazırlayan jimnastik mantığı
üzerine tasarlanmıştır. Mekanda bulunan tırmanma duvarları ve barfiks alanları ile öğrencilere gönüllerince spor yapma imkanı
verilmesi amaçlanmıştır. Duvardan duvara dönen darbe emici minderler ve gerektiğinde kullanılabilecek kilitli dolaplar mekanın
genelinde kullanılmaya çalışılmıştır.



Yaşam Becerileri Atölyesi

Örnek Yerleşim Planı 48 m²

Örnek Yerleşim Planı 32 m²



Atölyenin mimari fikri öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirebilmek ve tek başına evde kendi işlerini yapabilmek için açık ev planlaması
üzerine kurulmuştur. Öğretmenin alan içerisinde görsel sürekliliği düşünülerek açık planlama kurgusuna önem verilmiştir. Mekanın
girişinde antre havası oluşturulmuş, hemen arkasında ortak yaşam alanı olan salon kurgulanmış, atölyenin sağında mutfak solunda ise
yatak ve çamaşır ütüleme üniteleri planlanmıştır. Alan içerisinde kullanılan mobilyalar öğrencilerin gerçek hayatta ev ortamında
kullandığı mobilyalardan oluşmasına dikkat edilmiştir. Yer yer duvar kenarlarında depolama ünitelerine yer verilmiştir. Seçilen
armatürler alan içerisinde tanımlanan eylemleri vurgulayacak niteliktedir



Yazılım ve Tasarım Atölyesi akışkan bir mekan olarak tasarlanmıştır. Mekan; robotik kodlama içerikli olarak ele alınmıştır.
Tüm mobilyalar modüler tasarlanmış olup, mekanın esnek kullanımı için istenildiğinde diğer atölyelerle birleştirilebilir
olması düşünülmüştür.



Açık Hava Sporları Atölyesi

Açık alanda çeşitli sportif etkinlikler ile
düzenli spor yapmaya ve sağlıklı
yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin
fiziksel becerilerinin geliştirilmesine
yönelik
• Futbol,
• Basketbol
• Voleybol,
• Tenis,
• Geleneksel Çocuk Oyunları,
• İzcilik vb. 
gibi sporların yapılarak eğitsel oyun
parkurlarında fiziksel etkinliklerin
yapılmasına olanak sağlayan atölyelerdir.



Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi

Tabiat ve Hayvan Bakım 
Atölyelerinde; çocukların kendi 
bölgelerinin üretim, kültür, 
sanat ve coğrafi kapasitesini 
keşfetmesine, bitki ve hayvan 
türlerini, oyun ve folklorunu 
tanımasına derslerle 
bütünleşik veya ders dışı 
etkinlik olarak ağırlık verilerek 
okul bahçelerinin kullanılması 
hedeflenmiştir.



Ortaöğretim(Lise Seviyesinde) 
Tasarım Beceri Atölyeleri

Bilim Kültür Sanat

Bilim ve Kültür-Sanat Atölyeleri
Katılımcı öğrenmeyi destekleyen bütüncül bir yaklaşım olarak tasarlanan Bilim ve Kültür-Sanat Atölyelerinde, eğitimin gerçek hayatla
ilişkilendirilmesi, teori ile pratiğin birleştirmesi hedeflenmiştir. Atölyelerde çocukların, hayata daha güçlü ve ‘çift kanatlı’ bir şekilde
hazırlanabilmesi düşünülmüştür.
Atölyelerde kazanılan beceriler, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pekiştirecek ve kalıcı hale getirecektir. Atölyelerde yapılan çalışmalar,
öğretim programıyla ilişkilendirildiği ve çocuk öğrendiği şeyi yaparak yaşayarak pekiştirdiği için bilgi kalıcı hale gelecek ve nihayetinde
çocuklar, bütün eğitim hayatı boyunca hızlandırılmış destekleme programlarına mecbur kalmayacaktır.



Bilim ve Kültür-Sanat Atölyesi





Bilim ve Kültür-Sanat Atölyesi

TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ/ 
ÇANKAYA-ANKARA
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Bilim ve Kültür-Sanat Atölyesi

ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ/ ETİMESGUT-ANKARA
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