Ek-4

EĞİTİMDE ALTYAPI DONANIM NORM VE STANDARTLARI

•

Okul Binalarının Bakım Onarımındaki Standartlar:
o Okul binaları günümüz koşullarına uygun tadil ve tamir edilecektir.
o Antibakteriyel iç cephe boyaları, nem geçirimsiz özel dış cephe boyaları
kullanılarak kullanım ömrü uzatılmaktadır.
o Binaların karakteristik özelliğine uygun elemanların yenilemesi yapılmalıdır.
Sarı taş eski okul binalarında kapı ve pencere yenilenmeleri alüminyum veya
son teknoloji imalatı değil ahşaptan tercih edilmelidir.
o Mevcut binaların son katlarında mümkünse ısı ve su izolasyonu için kiremit
çatı yapılmalıdır.

•

Derslik Norm ve Standartları:
o Derslikler ilave edileceği okulun ana binasının karakter ve mimarisine uyumlu
yapılmalıdır.
o Ana ışık yönü Kuzey Batı ile Kuzey Doğu olmamalıdır. Direkt güneş ışığından
yeterli korunma tedbirleri alınmalıdır. Pencere yüzeyi taban alanının en çok
1/5’i kadar olmalıdır.
o Pencere denizlik yüksekliği ana ışık yönünde en çok 90cm olmalıdır.
o Hava hacmi en az 4 m³/öğrenci olmalı, derslik yüksekliği en az 3,5 m
olmalıdır.
o Derslikte alan en az 2 m²/öğrenci olmalı (Ör : 28 öğrenci için 7 m en ve 8 m
boy)
o Dersliğin iki kapısı olmalıdır.
o Yazı tahtası platformu 17 cm yüksekliğinde olacak ve en yakın öğrenci sırası 2
m mesafede olmalıdır.

•

Okul Binaları Norm ve Standartları:
o Arazi:


Sakin, tozsuz, yoğun trafiği olmayan giriş çıkış yolları ve genel ulaşım
araçları ile iyi ilişkili olmalıdır.



Arazi büyüklüğü inşaat sahası dahil en az 20 m²/öğrenci olmalıdır.



Teneffüs avlusu en az 5 m²/öğrenci olmalı.



Engelliler için gerekli tedbirler alınmalı.



Acil giriş çıkışlar (itfaiye ve ambulans) için yer ayrılmalı.



Çevre sınırı en az 1.2 m en çok 2 m yükseklikte ve tehlike arz
etmeyecek şekilde olmalıdır.

o Okul Yerleşiminde Bulunması Gereken Alanlar:
Okulun türü ve ihtiyaçlarına göre aşağıda verilen maddeler değerlendirilebilir.


Müdür odası



Müdür muavin/leri odası



Öğretmenler odası



Rehber Öğretmen odası



Nöbetçi Öğretmen Odası



Toplantı odası



Çalışma odası



Sekreter odası



Gerekli laboratuvarlar



Gerekli atölyeler



Gerekli derslikler



Sistem Odası



Kütüphane



Çok amaçlı salon



Kapalı spor salonu



Kafeterya



Açık Spor sahaları



Araç park yeri



Müzik Odası



Kültür Sanat Bölümü ve sergileme



Revir Odası



Ambar / Alet Odası



Hademe / Bekçi Odası

