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T.e. 
MUS V ALiLiGl 


11 Milli Egitim Mudiirlugu 


SaYl :32026198-300-E.10371946 27.05.2019 

Konu : Tasanm Beceri AtOlyeleri 
I 

................... KA YMAKAMLIGI 
(1lye Milli Egitim Mudiirlugu) 

................................ MDD"ORLUGUNE 


2023 Egitim Vizyonu Belgesi'nde; ilkokuldan ba~lanarak tUm ogretim 
kadetnelerinde, yocuklarm sahip olduklan yetenek kiimeleriyle ili~kilendirilmi~ becerilerin 
uygulama dtizeyinde kazandmlabilmesi iyin okullarda Tasarnn-Beceri AtOlyeIeri kurulacagt 
belirtilmi~tir. 

Bu kapsamda, Temel Egitim Genel MudiirlUgune baglt ilkokul ve ortaokullarda 
tasanm beceri atOlyesi kurulabilecek okul ve uygun alan bilgilerinin ek'te yer alan fonna ekli 
yazlda yer alan aylklamalar da dikkate almarak i~lenmesi (Hye1er toplu liste halinde) ve 11 
Haziran 2019 Salt gilnu mesai bitimine kadar temelegitim49@meb.gov.tr adresine elektronik 
ortamda gonderilmesi hususlannda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLcl 

Vali a. 


Milli Egitim MudfuU 


Ek: Tasanm Beceri Atolyeleri Uygun 
Alan Tespit Fonnu (1 Sayfa) i I 

II 

DAGITIM : 

Tlim 11ye Kaymakamhklarma 

Tlim ilkokul, Ortaokul ve YBO Mud. 


Bu evrak gilvenli elektrcmik i111Z1\ ile imZI\lannu~trr. https:/levraksorgu.meb.gov.tradresinden e2f8-4655-3c06-bbd8-dS9b kodu ile !ey-itledilebilir. 

https:/levraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.C. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mudtirlugu 


SaYI : 10230228-300-E.I0274519 24.05.2019 

Konu : Tasanm Beceri At01ye1eri 

... V ALiLiGiNE 

(il Milll Egitim Mudtirlugu) 


i1gi: 	 ~aat ve Emlak Dairesi Ba~kanhgI'mn 08.05.2019 tarihli ve 
74644551-755.01-E.9089341 saylll YazISl. 

2023 Egitim Vizyonu Belgesi'nde; ilkokuldan ba~lanarak tiim ogretim 
kademe1erinde, fj:ocuklarm sahip olduklan yetenek kiimeleriy1e ili~kilendirilmi~ beceri1erin 
uygu1ama diizeyinde kazandmlabilmesi iyin okullarda Tasanm-Beceri AtOlyeleri kurulacagl 
belirtilmi~tir. Tasanm-Beceri AtOlyeleri ilkokul, ortaokul ve lise dfizeyinde ortak bir amay 
dogrultusunda tasar1amm~ ve mesleklerle i1i~kilendirilmi~ i~likler olmasl hedeflenmektedir. 
Bilmekten yok tasar1amanm, yapmamn, tiretmenin on plana fj:Ikacagl bu atOlyeler yocugun 
kendisini, meslekleri, yevresini tammasma yardimci olacaktlf. Atolyelerdeki etkinliklerin 
bilim, sanat, spor, kf11tiir ve ya~am becerileri Odak11 yapIlandmlmasl hedeflenmektedir. 
Bununla beraber bu atolyeler yenifj:agm gerektirdigi problem fj:ozme, ele~tirel du~iinme, 
tiretkenlik, tabm fj:ah~masl ve fj:oklu okuryazarlIk becerilerinin kazandmlmasl iyin somut 
mek§nlar olarak dfizenlenecegi ongorUlmu~ttir. 

Bu kapsamda, Genel MtidtirlUgiimfize bagh ilkokul ve ortaokullarda tasanm beceri 
atOlyesi kurulabilecek oku1 ve uygun alan bilgilerinin ek'te yer alan forma ilgi yazlda yer alan 
aylklamalar da dikkate almarak i~lenmesi ve 12 Haziran 20 19 <;ar~amba giinti mesai bitimine 
kadar tegm_tba@meb.gov.tr adresine elektronik ortamda gonderilmesi hususlannda 
bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dr. CemGEN<;OGLU 

Bakan a. 


Genel Mtidtir 


Ek: TasarIm Beceri At5lyeleri Uygun 
Alan Tespit Formu (1 Bayfa) 

DAGITIM: 
Geregi: 

BPlam 

Adres: Atattirk Bulvan 06648 Ktziiay/ANKARA Bilgi i9in: Muhamrnei A YIN Ogre1.rnen 
Elektronik Ag: Kep:rneb@hsOLkep.tr Tel; 0 (312) 413 29 49 
e-posta: tegmJba@meb.gov.tr Fales: 0 (312) 425 40 49 

Bu evrak giivenJi elektr9nik iInza He imzalanml~l!r. https:llevrai<sorgu.meb.gov.tradresinden a13f-5c29-3e74-9471-2bf8 kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevrai<sorgu.meb.gov.tradresinden
mailto:Kep:rneb@hsOLkep.tr


TEMEL EGiTiM GENEL MOOORLOGONE BAGLI OKULLAROA (ilkokull Ortaokull Yatl!! Bolge Ortaokulu) TASARIM BECERi ATOLYESi KURULABiLECEK 
UYGUN ALAN TESpiT FORMU 

1. 05/05/2019 tarihli ve 9089341 saYlh in~aat ve Emlak Dairesi Ba~kanhgl tarafmdan iIIere gonderilen yazlda belirtilen atolye alanlarma ve ozelliklerine gore okulunuzda tasanm beceri 

atolyesi kurulabilecek alanlan tabloya uygun olarak doldurunuz. 

2. Tasanm beceri atolyesi kurulabilecek alanlan metrekare cinsinden belirtiniz. 

Okulunuzda uygun alan bulunmuyorsa tabloyu doldurmaymlz. 
Okulunuzda 8 den fazla uygun alan oldugunda en uygun 8 alamn ol!;OsOnO metrekare cinsinden yazmlz. 
Okulunuzda uvgun 8 alanm buiunmasl zorunlu dei~Jldir> en az 1 alam uygun olan okullar tabloyu dolduracaktlr. 



T.e. 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


in~aat ve Emlak Dairesi Ba~kanhgl 


SaYl : 74644551-755.0l-E.9089341 08.05.2019 

Konu: Temel Egitim Kururnlan Tasanm-Beceri 
AtOlyeleri Omek Teknik ~artnameleri 

DAGITIM YERLERiNE 

Bakanhgmllz 2023 Egitim Vizyonu Belgesinde; ilkokuldan ba~lanarak tUm ogretim 
kademelerinde, ~ocuklarm sahip oldukIan yetenek kiimeleriyle ili~kilendirilmi~ becerilerin uygulama 
diizeyinde kazandmlabilmesi iyin okullarda Tasanm-Beceri AtOlyeleri kurulacagl belirtilmi~tir. Bu 
atolyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor, kiiltilr ve ya~am becerileri odaklt yapIlandmlacakhr. 
Tasanm-Beceri Atolyeleri ilkokul, ortaokul ve lise diizeyinde ortak bir amay dogrultusunda 
tasarlanmt~ ve meslekIerle ili~ki1endirilmi~ i~lik1er olacaktrr. Bilmekten yok tasarlamanm, yapmanm, 
iiretmenin on plana ylkacag. bu atOlye1er yocugun kendisini, meslekIeri, yevresini tammasma yardlmcl 
olacagl dU~iiniilmektedir. Bununla beraber bu atOlyeler yeniyagm gerektirdigi problem yozme, 
ele~tirel dii~iinme, iiretkenlik, taklm yall~masl ve yokIu okuryazarhk becerilerinin kazandmlmasl iyin 
somut mekllnlar olarak diizenlenecegi ongorUlmii~tilr. 

Bu kapsamda, Milli Egitim Bakanhgma bagh ilkokul ve ortaokul egitim yaptlannda kurulacak 
olan Tasanm-Beceri Atolyelerinin genel i~leyi~ ve mekansal kurgusuna temel te~kil edecek genel 
yapun, mobilya ve donatuna ili~kin omek teknik ~artnameler ilgili Birimlerin katktlan almarak 
Bakanhgmllzca olu~turulmu~ olup, yazmuz ekinde gonderilmektedir. 

Temel Egitim kurumlarmda kurulmaSl planlamin Tasanm-Beceri Atolyeleri iyin a~agldaki 
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 

-Teknik ~artnameler, Mill! Egitim Bakanllg.na bagh ilkokul ve ortaokul egitim yapllarmda 
kurulacak olan Tasanm-Beceri Atolyeler yapIm i~lerinin nasd uygttlanacagma ili~kin omek ve 
standart OIU~turmasl amaclyla hazrrlanml~trr. 

·Atolyeler, Bakanhglmlzca hazrrlanarak illerin kullanunma sunulmu~ olan tip projeler ve 
ihtiyay programlannda belirtHen smIf biiyiikliikIeri dikkate almarak standart 48m2 olarak 
planlanml~br. Ancak, fiziki olarak kapasitesi dolu olan okullarda 48m2' den kiiyllk alanlar ile atolye 
iyin daha bUyiik mekanlara sahip okullarda da atolye alaru planlanabilecektir. 

•Atolye yapdacak alanlar belirlenirken miimkiin oldugunca yapun ve eri~im kolaybgl 
gozetilmeli, en ust kat ve bodrum katlar son tercih olmahdlr. Yerel kultilr ve ekonomik avantajlar 
atolye seyimi ve yapunl a~amasmda degerlendirilmelidir. 

Bununla birlikte fiziki mekaru hazIr olan okullar atolye yapmu iyin oncelikli olarak 
degerlendirmeye almacak, fiziki klsltlar nedeniyle biitiin atOlyelerin kurulmasma imkan olmayan 
okullarda yoresel ihtiyaylar ve okul idarecilerinin go~U dogrultusuna hareket edilecektir. 

·YapIm YIh itibarlyia 15 ytl 'dan daha eski okul binalannda, mekanik ve elektrik tesisatl 
aylsmdan giivenlik kriterlerinin saglarup saglanmayacagl titizlikle emt edilmelidir. 

·Mevcut yatmmlardan (Fatih Projesi gibi) azarni olyude istifade edilmeli, yapllacak atolyelerle 
ilgili uygulama projeleri hazIrlanrrken, projeler bu altyapl He uyumlu d~iiniilmeli ve okullar arasmda 
adaletsizlige mahal vermemek iyin atolyeler benzer ve denk iyile~tirmeler ile olu~turulmahdlr. 
Atolyelerde kullarulacak beyaz esyalarm, elektrlkli ev aletlerinin ve ocaklarm giinliik ev 
kullanlmmdan daha stk ve egitim ama9h kullanllacagl, bu nedenle enmiyet ve dayanlkllhk 
kriterlerinin one 9tktlgl goz oniinde bulundurulmahdrr. Tiim atolyelerde giivenlik ve kullanl~hllk 
oncelik olup, hedef ya~ grubunda ilk defa bu tilrde atolye 9ah~malannm gergekle~tirilecegi 
unutulmamahdrr. 

Adres: Gazeteci Yazar Muammer Ya~arBostancl Cad. 
MEB Bei]evler Kampiisu B Blok Be$evler-YenimahalleiANKARA 
Elektronik Nt; http://iedb.meb.gov.tr 

Kep: meb@hsOl.kep.tr 

Bj]giiyin: Ar-Ge veProjeler Drure Ba~kanlIgl 
Tel: (0312) 413 3133 

Faks: (0312) 213 83 46 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalannu~. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden f2db-b96d'-3580-ba75-043a kodu He leyi! edilebilir, 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden
mailto:meb@hsOl.kep.tr
http://iedb.meb.gov.tr
http:Bakanllg.na


-MiidUrliiguniiz tarafmdan atolye kurulacak olan her okulun fiziki ~artlan yerinde incelenerek 
ve gonderilmi~ olan ~artname1er omek almarak yerine gore mimari, in~aat, elektrik ve mekanik 
(gerekli ise) tadilat projeleri ol~turulmahdIr. Aynca planlamasl yapIlan her oku! iyin yaplm genel 
(in~aat, elektrik ve mekanik) ve mobilya ~artnameleri yeni yizilen tadilat projelerine gore 1dareniz 
tarafmdan revize edilmelidir. 

-Yeni ririmari, elektrik, mekanik ve in$aat i~leri projelerinin ylkanlmaSl, mobilyalann 
yerle~tirihnesi ve ~artnamelerin revize edilmesi i~lemleri 1darenin kendisi tarafmdan (11 Milli Egitim 
MiidUrliigu biinyesinde gorevli teknik personel/Cevre ve ~ehircilik 11 MiidUrlUklerinde gorevli teknik 
personellYiKOBIil Ozel idarelerinde gorevli teknik personel) yapllabilecegi gibi yilldeniciler 
vasltaslyla da yaptmlabilecektir. 

-2019/4 Nolu Genelgenin to. Maddesinde "Bilyiik onarzm ve tadilat i§leri egitim binalarznm 
mimari fonksiyon gerektiren projelerinde herhangi bir degi§iklik yapzlmadan gergekle§tirilecektir. 
Egitim binalarznm mimari projelerinde degi§iklik gerektiren i§lerde ise Bakanlzglmzz onaYl 
ahnacaktzr." hiikmii mevcuttur. Tadilat projesi uygulamasl srrasmda; egitim binasmm mimari temel 
kurgusunu ve statik sistemini degi~tirecek, fonksiyonel dengeleri bozacak ~ekilde esash revizyon 
yapllmayacaktlr. Mimari revizyonun gerekli ohnasl halinde tadilat projesi, fonksiyon yoniiyle 
ince1enmek iizere ~aat ve Emlak Dairesi Ba~kanlIgma gonderilecek ve uygun goIii~ almacaktlr. Her 
tUrlii tadilat 1 proje revizyon talepleri, i~in ihalesinden once Bakanh~mlza intikal ettirilecek, 
sozle~melerin imzalanmasmdan soma proje degi~ik1igine gidihneyecektir. Aynca ihale oncesinde 
hazrrlanan teknik ~artnamenin ve atOlye tadilat i~ine ait uygulama projesinin degi~ik1ige ugramamasl 
iyin teknik ~artnamelerin ve projelerin ihale oncesinde yeterli ve giivenilir etiitlere dayandInlarak, 
uygulama slrasmda herhangi bir degi~ik1ige maruz blrakllmayacak ~ekilde hazlrlanmasl 
gerekmektedir. 

-Yapllmasl planlanan tadilat kapsammda uygulanacak tiim projelerin, uygulama ~amasma 
geyilmeden once yiirUrliikte bulunan Milli Egitim Bakanhgma Bagh Kurumlara Ait Ayma, Kapatma 
ve Ad Verme Yonetmeligine, Planh Alanlar imar Yonetmeligine, Slgmak Yonetmeligine, Binalann 
Yangmdan KonmmaSl Hakkmda Yonetmelige, Binalarda Enerji Performansl Yonetmeligine, TUrkiye 
Bina Deprem Yonetmeligine, Otopark Yonetmeligine, engel1ilerle ilgili standartlara, Fatih Projesi 
Kriterlerine, Cevre ve ~ehirci1ik Bakanhgmm yiirUrlUkteki diger mevzuatma ve i~ Sagh~ ve 
Giivenligi Kurallarma uygun diizenlenmesi ve Uygulanmasl gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim. 

UmutGUR 


Bakan a. 

in~aat ve Emlak Dairesi B~kanl V. 


Ek: 
1-Teknik ~artnameler (8 Dosya-DVD) 

(Posta He gonderilecektir.) 


Da~tlm : 

Geregi: Bilgi: 

B Plam - Temel Egitim Genel Miidiirliigu 

Adres: Gazeleci Yazar Muammer Y lJ9!U' Bostancl Cad, 
MEB Be;;evler Kampiisii B Blok Begevler-Y enimahallel ANK.ARA 
Elektronik Ag: http://iedb.meb.gov,tr 
Kep: meb@hsOl.kep.tr 

Bilgii<;:in:Ar-Ge veProjeler Daire Ba;;kanhgl 
Tel: (0312) 413 3133 
Faks: (0312) 213 8346 

Bu evrakgilvenli elektronik imzaile imzalannu~tlf. https;!!evraksorgu.meb,gov.tr adresinden f2db-b96d~3580-ba75-043a kodu He teyit edilebilir. 

http:https;!!evraksorgu.meb,gov.tr
mailto:meb@hsOl.kep.tr
http://iedb.meb.gov,tr

