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UYGULAMA SINIFI 
 

 

Uygulama sınıfı için Okul Öncesi  Ve İlk Öğretim Kurumları mevcut Yönetmeliğe  

göre öğrenci sayısı 20dir. 
 

 

UYGULAMA SINIFININ AMACI 

Kız Teknik ve Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi programında bulunan öğrencilerin, okul 

öncesi eğitim çağındaki çocukların özelliklerini tanımalarına, uygulama, staj ve işletmelerde beceri 

eğitimi yapmalarına olanak sağlayabilmek için okul öncesi eğitim çağındaki çocukları gözleme, 

inceleme çocuk gelişiminin temel ilkelerini kavrama imkânlarını sağlamak ve onlara bu çağ 

çocuklarının ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitimi en iyi bir şekilde uygulayabilmek için gerekli bilgi, 

beceri ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulmuş” olan eğitim birimleridir. 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında erken çocukluk öğretmen yardımcılığı ve özel eğitim öğretmen 

yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

 

KIZ TEKNİK ve MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ ALANI UYGULAMA 

SINIFI 

MeslekiTeknik ve Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Uygulama Anaokulu giriş 

(zemin) alanına oturan, çocuk gelişimi ve eğitimi atölyeleri, uygulama bahçesi, çok amaçlı salon ve 

temel eğitim binasına doğal aydınlatmalı bir koridorlar ile bağlantılı olmalıdır.  

Anaokulu binasında, ısı dağılımı eşit olmalı; buna bağlı olarak ısıtma ve havalandırma tesisatı 

bulunmalıdır. İçeride sağlanması gereken sıcaklık, mekânda yapılacak eylemlere, giyim koşullarına 

veya mekânın kullanım süresine bağlı olarak değişir. Isıtma sisteminin seçimi yalnızca kalitesi ve 

etkinliği ile ilgili olmayıp, ısıtma ihtiyacı ile de ilgilidir. Sıcak iklimli bölgelerde ısıtma ihtiyacı kısa 

sürelidir. Soğuk iklimli bölgelerde, ısı ani değişiklikler gösterebilir. Bu yüzden soğuk iklimli 

bölgelerin yanında, rutubetli veya kuru iklimli, rüzgârlı bölgelerde ısıtma ve havalandırma önemli 

bir sorundur. Çok sıcak yaz günlerinde veya çok soğuk kıs günlerinde etkinlikler kapalı mekânlarda 

yapılacağından mekânların iç sıcaklığının ve nemin bütün mekânlarda aynı derecede olması 

gerekmektedir. Bu da genellikle %35 nem ve 18-20 C ısı demektir. 

Projede özellikle çalışma mekânlarının aydınlık olmasına ve doğal yollarla aydınlatılmasına ve 

havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Çocukların sürekli yer değiştirmesinden dolayı anaokulunda 

aydınlatma önemli ve bir o kadar da zordur. Sınıfların aydınlatılması büyük bir özen ister. 

Mekânlarda yapılacak faaliyetler için gerekli olan aydınlık düzeylerine göre aydınlatma farklılık 

göstermektedir. Doğal aydınlatmada iklim ve yön durumuna göre aydınlatma hesapları yapılmalıdır. 

Pencerelerin dağılımı, mekânın tasarımı ve farklı yüzeylerin yansıtma etkenleri, gözü yormayacak 

bir ışık kalitesi için değerlendirilmeli ve en uygun aydınlık derecesi elde edilmelidir. Aydınlatmayı 

iç mekân malzemelerinin renkleri ile de ayarlamak mümkündür. Aydınlık düzeyinin çok ya da az 

olması aynı derecede yorucu ve zararlıdır. Uygun bir parlaklık dengesinin sağlanması doğrudan ve 

doğrudan olmayan kamaşmanın (eşya yüzeyinden yansıyan) önlenmesi ile mümkün olur. 

Standartlara göre pencerenin döşemeye göre m² oranı % 15 olmalıdır. 



 
 

 
 
 

Çok amaçlı salon dışında kalan tüm mekânlar asma tavan uygulaması (ses, aydınlatma, klima, 

havalandırma, vb.) yapılacaktır. Anaokulu yerleşim yeri; kullanma suyu, içme suyu şebekesi, 

elektrik enerji, gaz, akaryakıt ve kanalizasyon şebekesi, pissu tesisleri gereksinmelere yanıt verecek 

nitelikte olmalıdır. 

Uygulama Anaokulu giriş katında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi atölyeleri ve uygulama bahçesi ile 

bağlantılı olmalıdır. 

Uygulama Anaokulu binasını, bina içi fonksiyonlarına ve kullanım amaçlarına göre yedi mekân 

grubuna ayırmak mümkündür. Bunlar;  

 

 

Oyun Alanı-Bahçe; Çocukların, temel gereksinimi olan oyun faaliyetlerinin gerçekleştiği, anaokulu 

binasının ana mekânıdır.         

Giriş; Çocukların okula geliş-gidiş ve dışarıda oyun alanlarına geçişini sağlayan  giysi ve ayakkabı 

değişimi yapılmasına uygun donanımı bulunan birimdir.    

 Çok Amaçlı Salon; Sınıf, mutfak, giriş, tuvaletler ile bağlantısı olan, yemek yemeye uygun 

donanımı bulunan, veli toplantılarının, tiyatro gösterilerinin, özel günlerde hazırlanan çeşitli 

etkinliklerin ve gösterilerin yapıldığı alandır.    

Sınıf/Depo; Çocukların serbestçe hareket edebileceği,okul öncesi eğitiminde yer alan programına 

uygun amaç ve kazanımları gerçekleştirebileceği çeşitli oyuncakların ve öğrenme merkezlerinin 

bulunduğu alandır. 

Sınıfa ait materyal ve ürünlerin saklanabileceği özellikte sınıfa ait kampetlerin konulabileceği raflı-

kapaklı, kilitli dolapların bulunduğu sınıfla bağlantılı birimdir. 

Mutfak/Kiler; Yemek pişirilen sanayi tipi mutfak malzemelerinden oluşan, servis için çok amaçlı 

salon ile bağlantılı, mekanik havalandırma, gaz ve ısıya duyarlı yangın tertibatı bulunan birimdir. 

Kiler, mutfağa ait malzemelerin konduğu raflı dolaplardan oluşan birimdir. 

Tuvaletler; Çocukların boylarına uygun yükseklikte tuvalet ve lavaboların bulunduğu ihtiyaçlarını 

karşıladıkları, temizlik odasının, duş ünitesinin ve personel tuvaletinin bulunduğu birimdir. 

Şef Odası ;Ana Okulu giriş-çıkışına hâkim, personelin idari işleri yürütmeleri için kullandığı, veli 

görüşmelerinin yapıldığı birimdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

Mekân Adı 
Oda 

Sayısı 

Kişi 

Sayı

sı 

M² 
Toplam 

M² 

A-OYUN ALANI -BAHÇE 

• İklim koşullarına göre kapalı mekânda park 

oyuncakları kullanılarak çocuklarla birlikte 

uygulamalar yapılabilmelidir. 

• Çocukların kış mevsiminde açık hava oyun 

gereksinimlerini karşıladıkları oyun araç 

gereçlerinin ve tuvaletlerin bulunduğu, cam bölme 

ile ayrılmış alan olmalıdır. 

• Kış bahçesi girişlebağlantılı olmalı, Yer döşeme 

malzemesi olarak kaygan olmayan kolay 

temizlenebilen, ses-ısı izolasyonlu pvc esaslı 

anti-statik özellikleriyle kir ve toz oluşumuna 

izin vermeyen linolyum türü kaplamalar 

kullanılmalıdır. 

• Bahçede bulunan etkinlik yapılan her alan için 

güvenlik tedbiri alınmalıdır. 

• Bahçe etrafı hem gürültü bakımından hem de 

çocukların güvenliği açısından izoleli çevrilmiş 

olmalıdır. Bu oyun alanları yağmurdan, 

güneşten ve rüzgârdan gerektiği şekilde 

korunmuş olmalıdır. 

• İdeal bir açık oyun alanı anaokulu binasının 

kapladığı alanın en az iki katı genişlikte 

olmalıdır. Öğrenci başına 2,5 m² açık alan 

hesap edilmelidir. Ancak minimum alan olarak 

ise MEB Yönetmelikleri okul bahçelerinin, 

okul öncesi eğitim düzeyinde, çocuk başına 3 

m² alan olarak düzenlenmelidir.  

• Açık mekânda hayvan ve bitki yetiştirme alanı, 

trafik eğitim alanı, kum havuzu, su havuzu, 

kameriye, park oyuncakları ile birlikte kapısı 

girişe açılan ve içinde tuvaletleri bulunan 

kışbahçesi olmalıdır. 

•  Açık hava oyun alanlarında; ek olarak, 

çimenli/çakıl taşlı alanlar, bisiklete 

binilebilecek alanlar, ağaçlar, toprak tepecikler 

ve olabilirse açık hava tiyatrosu, küçük evler, 

depo vb. ekler bulunmasına olanak vermelidir. 

• Park oyuncakları alanında; kaydırak, 

tahterevalli, salıncak, dönme dolaptırmanma 

  1600 m
2
  



 
 

 
 
 

aracı, tünel, denge sehpası, gondol ve salıncak 

vb.olmalıdır. 

• Bahçenin etrafı tel, çit ya da duvarla ayrılabilir.  

• Uygulama bahçesinde; hayvan besleme ve bitki 

yetiştirmeye elverişli, damlatma sulama 

teknolojisi ile sulamanın gerçekleştirildiği sera 

özellikli, doğal aydınlatmalı, sıhhi tesisat ve 

ışıklandırma sistemi ile düzenlenmiş olmalıdır. 

• Dış mekânları koruyucu bariyerlerle çevrilmeli, 

çıkış için kullanılan kapı çocukların 

açamayacakları bir nitelikte olmalıdır. 

• Mimari tasarımlar yapılırken bütün bu fiziksel 

ve işlevsel kriterlerin sağlanması 

gerekmektedir. 

TOPLAM    1600 m
2
 

 

 



 
 

 
 
 

OYUN ALANI-BAHÇE 

 

 



 
 

 
 
 

Tablo1: Oyun Alanı Bahçe Donatım Listesi 

Tezgâh/Makine Adet   

Hayvan ve Bitki Yetiştirme Alanı 1   

Trafik Eğitim Alanı 1   

Kum Havuzu 1   

Su Havuzu 1   

Kameriye 1   

Park Oyuncakları 1   

Kış Bahçesi 1   

 

 

 

Mekân Adı 
Oda 

Sayısı 

Kişi 

Sayısı 
M² 

Toplam 

M² 

 

B-GİRİŞ 

 

• Anaokulu binasının girişi, çocukların giriş-

çıkışları, velilerin bekleme eylemlerini 

karşılayabilecek kapasitede tasarlanmalıdır.  

• Bina girişinde rüzgârlık bulunmalı, yağışlı 

havalarda bekleme süresinde korunmaları 

sağlanmalıdır.  

• Ayrıca Teknik hacimler: tesisat elektrik 

projelerine göre uygun alan bırakılmalıdır. 

• Engelli rampası ve sığınak yönetmeliklere 

uygun olarak yapılmalıdır. Yangın, afet ve 

benzeri durumlarda kullanılmak üzere acil 

çıkışlar da mutlaka bulunmalıdır. 

• Bina girişinde rüzgârlık bulunmalı, yağışlı 

havalarda bekleme süresinde korunmaları 

sağlanmalıdır.  

• Yer döşeme malzemesi olarak kaygan olmayan 

kolay temizlenebilen, ses-ısı izolasyonlupvc 

esaslı anti-statik özellikleriyle kir ve toz 

oluşumuna izin vermeyen linolyum türü 

kaplamalar kullanılmalıdır. 

• Projenin ısınma ve soğutma sistemleri 

bağlantılı sağlanamadığı durumlarda kendi 

içinde bir bodrum kat düzenlemesi yapılarak 

gerekli teknik ve rezerv alanlar 

oluşturulabilmelidir.  

• Anaokulu binasında, ısı dağılımı eşit olmalı; 

buna bağlı olarak ısıtma ve havalandırma 

tesisatı bulunmalıdır. İçeride sağlanması 

  42m
2
  



 
 

 
 
 

gereken sıcaklık, mekânda yapılacak eylemlere, 

giyim koşullarına veya mekânın kullanım 

süresine bağlı olarak değişir. Isıtma sisteminin 

seçimi yalnızca kalitesi ve etkinliği ile ilgili 

olmayıp, ısıtma ihtiyacı ile de ilgilidir. Sıcak 

iklimli bölgelerde ısıtma ihtiyacı kısa sürelidir. 

Soğuk iklimli bölgelerde, ısı ani değişiklikler 

gösterebilir. Bu yüzden soğuk iklimli 

bölgelerin yanında, rutubetli veya kuru iklimli, 

rüzgârlı bölgelerde ısıtma ve havalandırma 

önemli bir sorundur. Çok sıcak yaz günlerinde 

veya çok soğuk kıs günlerinde etkinlikler 

kapalı mekânlarda yapılacağından mekânların 

iç sıcaklığının ve nemin bütün mekânlarda aynı 

derecede olması gerekmektedir. Bu da 

genellikle %35 nem ve 18-20 C ısı demektir. 

• Giriş alanında ecza dolabı, zil,megafon , yangın 

söndürme dolabı  bulunmalı ,yangın algılama 

ve alarm sistemi, kamera sistemleri eğitim seti 

kurulması sağlanmalıdır. 

TOPLAM    42m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tablo2: Giriş Donatım Listesi 

Tezgâh/Makine Adet   

Ayakkabı Dolabı 1   

Öğrenci Giysi Dolabı 4   

Personel Giysi Dolabı 1   

Günlük Etkinlik Panosu 2   

Bekleme Bankı 4   

 

 

 

 

Mekân Adı 
Oda 

Sayısı 

Kişi 

Sayısı 
M² 

Toplam 

M² 

 

C-ÇOK AMAÇLI SALON 
 

• Çok amaçlı salonun Sınıf, mutfak, giriş ve 

tuvaletler ile bağlantısı sağlanacaktır. 

• Veli toplantıları, tiyatro gösterileri, özel 

günlerde hazırlanan çeşitli etkinliklerin ve 

gösterilerin yapılması için Kablosuz El 

Mikrofon Yaka Mikrofonun kilitli bir dolap 

içinde korunması sağlanmalıdır.  

• Çok amaçlı salonun aydınlatması çatıdan 

olacak şekilde sağlanacaktır. 

• Aynı zamanda bu alanın yemekyeme için 

kullanılmalıdır. 

• Atatürk Köşesinin dikkat çekici ve görünür bir 

alana yerleştirilmesi sağlanmalıdır. 

• Yangın Söndürme Cihazı,Yangın Algılama ve 

Alarm Sistemi kurulmalı, ecza dolabı uygun 

şekilde yerleştirilmelidir. 

• Yer döşeme malzemesi olarak kaygan olmayan 

kolay temizlenebilen, ses-ısı izolasyonlupvc 

esaslı anti-statik özellikleriyle kir ve toz 

oluşumuna izin vermeyen linolyum türü 

kaplamalar kullanılmalıdır. 

 

  54m
2
  

TOPLAM    54m
2
 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 
 

Tablo3: Çok Amaçlı Salonun Donatım Listesi 

Tezgâh/Makine Adet   

Sandalye 24   

Masa 6   

 
 

Mekân Adı 
Oda 

Sayısı 

Kişi 

Sayısı 
M² 

Toplam 

M² 

D.SINIF /DEPO 

• Uygulama anaokulunun tasarımı yapılırken, 

sınıf konumu belirlenmeli ve diğer mekânlar 

öğrenme mekânıyla şekillendirilmelidir. Sınıfta 

her çocuk için en az 2 m
2
’lik alanın uygun 

olduğu kabul edilmektedir. 

• Öğrenme mekânları çocuğun bireysel 

oynamasını, gerektiğinde ise grup halinde 

davranmasını sağlayacak şekilde 

tasarlanmalıdır.  

• Öğrenme ortamında yer alan öğrenme 

merkezleri öğrencilerin kullanımına uygun 

ölçülerde etkinlik köşeleri, etkinlik uygulama 

masaları ve sandalyeleri bulunmalıdır. 

• Öğrenme mekânının yer döşeme malzemesi 

olarak kaygan olmayan kolay temizlenebilen, 

ses-ısı izolasyonlupvc esaslı anti-statik 

özellikleriyle kir ve toz oluşumuna izin 

vermeyen linolyum türü kaplamalar 

kullanılmalıdır. 

•  Öğrenme ortamında yer alan öğrenme 

merkezleri öğrencilerin kullanımına uygun 

ölçülerde etkinlik köşeleri, etkinlik uygulama 

masaları ve sandalyeler, grup etkinlikleri 

uygulama alanı (halı ve minderli) duvarda ve 

pencerenin alt seviyesinde sabitlenmiş raflı ve 

vitrinli dolaplar, akıllı tahta, bilgisayar (laptop) 

olmalıdır.  

• Doğal aydınlatma ve havalandırmaya uygun 

olmalı ve kaloriferlerin önlerinde çocuklara 

zarar vermesini önlemek için ahşap kafesler yer 

almalıdır. 

•  Duvar ve tavanlar ses izolasyonlu olarak 

tasarlanmış biçimde tavan yüksekliği en az 3 

metre olmalıdır. 

• Sınıfların kapısı çift kanatlı cam ve alüminyum 

  120m
2
  



 
 

 
 
 

doğrama kullanılarak yapılmalıdır.  

• Sınıfın pencerelerinin döşemeden yüksekliğinin 

çocuk yerinde oturduğu zaman dış mekânı 

görebileceği şekilde ayarlanması eğitimciler 

tarafından tavsiye edilmesine rağmen, iklim 

şartlarını ve yakıt sorununu göz önünde 

bulundurmakta yarar vardır. 

• Büyüklük ve alanla birlikte bırakılan pencere 

boşlukları da değişmelidir. 

•  Doğal aydınlatma kullanılmalı, pencereler 

çocukların çevreyi görebilmeleri için uygun 

yükseklikte olmalıdır. Yapay aydınlatma ise 

bazı öğrenme merkezlerinde aydınlatma amaçlı 

değil, hareket ve animasyon amaçlı olmalıdır. 

• Pencereler, iklim şartlarına uygun, doğuya açık 

ve sabah güneşine karşı olmalıdır. Bu 

konumlandırma, iklimi sıcak olan yerlerde 

kuzey, güney ve kuzey - doğu yönü, soğuk olan 

yerlerde ise kuzey - doğu, güney - doğu ve 

güney yönüdür. Batı yönü her iki iklim bölgesi 

için de uygun kabul edilmez.  

Ayrıca uyku saatinde kullanılacak kampetler, 

çocuklara ait kişise dolapların sınıf içerisinde 

oyuncaklar, eğitim araç gereç ve 

materyallerinin koyulabileceği, sınfla doğrudan 

bağlantılı bir depo da bulunmalıdır. 

• Yangın Söndürme Cihazı,Yangın Algılama ve 

Alarm Sistemi kurulmalı, ecza dolabı uygun 

şekilde yerleştirilmelidir. 

• Yer döşemesi pvc esaslı kaymaz linolyum 

malzemeyle kaplanmalıdır. 

 

TOPLAM    120m
2
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Tablo4:Sınıf/ Depo Donatım Listesi 

Tezgâh/Makine Adet   

Masa 5   

Sandalye 24   

Dolap 8   

Karton Kâğıt Dolabı 1   

Sınıf Panosu 4   

Bilgisayar 1   

Etkileşimli Tahta* 1   

Kapaksız Dolap 1   

Kukla Sahnesi 1   

Çelik Malzeme Dolabı 3   

Öğrenci Kişisel Dolabı 1   

Kampet Dolabı 1   

 

 

Mekân Adı 
Oda 

Sayısı 

Kişi 

Sayısı 
M² 

Toplam 

M² 

 

E-MUTFAK/ KİLER 

• Anaokulu yerleşim yeri; kullanma suyu, içme 

suyu şebekesi, elektrik enerji, gaz, akaryakıt ve 

kanalizasyon şebekesi, pissu tesisleri 

gereksinmelere yanıt verecek nitelikte 

olmalıdır. 

• Mutfak kısmı sanayi tipi mutfak 

malzemelerinden oluşacak ve ayrıca 

projelendirilecektir. Mutfak bulunan alanda 

mekanik havalandırma, gaz ve ısıya duyarlı 

yangın tertibatı bulunacaktır. 

• Yangın Söndürme Cihazı, Yangın Algılama ve 

Alarm Sistemi kurulmalı, ecza dolabı uygun 

şekilde yerleştirilmelidir. 

• Yer döşemesiyıkanabilir kaydırmaz zemin  

malzemesiyle kaplanmalıdır. 

• Yangın Söndürme Battaniyesi Gerektiğinde 

ulaşılabilecek durumda bulundurulmalıdır. 

• Mutfak, içinde çelik dolapların olduğu kilerle 

bağlantılı olmalıdır. 

 

  42m
2
  

TOPLAM    42m
2
 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Tablo5: Mutfak/Kiler Donatım Listesi 

Tezgâh/Makine Adet   

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi 1   

Sanayi Tipi Ankastre Fırın  

(Tezgâh Altı) 
1   

Depo Tipi Buzdolabı/Soğutucu 1   

Tezgâh Üstü 4'lü Ocak 1   

Şofben, Kombi 1   

Çalışma Tezgâhı 1   

Çelik Malzeme Dolabı 3   

 

 

 

Mekân Adı 
Oda 

Sayısı 

Kişi 

Sayısı 
M² 

Toplam 

M² 

 

F-TUVALETLER 

 

• Yıkanabilir kaydırmaz zemin malzemesi 

çocukların kullanımına uygun olmalıdır. 

• Yatırım Tesisler Daire Başkanlığı tarafından 

hazırlanan Eğitim Yapıları Mimari Proje 

Hazırlama İlkelerine bağlı kalınarak 

tasarlanmalıdır. 

• Girişleri kolay, alçak ve hafif kapılı, boyutları 

çocuklara uygun şekilde olmalıdır.  

• Lavabo ve WC’ler çocukların vücut 

özelliklerine göre ayarlanmalıdır. Lavabolar 

minimum en-boy 28-45 cm ebadında, yerden 

yüksekliği ise lavabolarda 50-60 cm, muslukta 

65-71 cm olmalıdır. WC kabinleri ise 70-90 cm 

eninde, bölücü duvarlar 130-150 cm 

yüksekliğinde, klozet yüksekliği 35 cm 

olmalıdır.  

• Tuvaletlerde doğal aydınlatma ve havalandırma 

olmalıdır. 

• Temizlik Malzemesi Dolabı Kimyasalların 

depolanmasına uygun, tepkime ve reaksiyon 

vermeyecek özellikte Tehlikeli Kimyasallar 

Yönetmeliği’ne uygun özellikte ve duvara sabit 

olmalıdır. 

• Okulöncesi kurumlarda çalışan personel için 

ayrı tuvalette lavabo, bulundurulmalıdır. 

Anaokulunun personel WC grupları ayrı bir 

bölümde yer alması kullanım açısından doğru 

bir tutumdur.  

• Temizlik Malzemesi Dolabı; kurutma sistemli 

  32m
2
  



 
 

 
 
 

çamaşır makinesi, çamaşırlık, elektrik 

süpürgesi yerleştirilecek şekilde 

düzenlenecektir. 

 

TOPLAM    32m
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Tablo6: Tuvalet Donatım Listesi 

Tezgâh/Makine Adet   

Çamaşır Makinesi 1   

Temizlik Malzemesi Dolabı 1   

 

 

Mekân Adı 
Oda 

Sayısı 

Kişi 

Sayısı 
M² 

Toplam 

M² 

ALAN ŞEFİ ODASI 

Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde ve klimalı olmalıdır.  

Alan şefi odasında; L biçimli çalışma masası, telefon,  

internet bağlantısı, yazıcı, bilgisayar, klima, mini buzdolabı, 

panolar, dosya dolapları, toplantı masası, güvenlik sistemi 

kayıt-görüntüleme merkezi ve ziyaretçi oturma grubu da 

bulunmalıdır. 

 

    

TOPLAM    25m
2
 

 

 

Tablo7: Şef Odası Donatım Listesi 

Tezgâh/Makine Adet   

Klima 1   

L biçimli çalışma masası 1   

Telefon 1   

Yazıcı, 1   

Bilgisayar 1   

Mini buzdolabı 1   

Pano 1   

Dosya dolabı 2   

Toplantı masası 1   

Oturma grubu 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


