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Türkiye’de eğitim yönetimi alanında üretilen 
bilimsel bilgi, epistemolojik, metodolojik ve 
ontolojik açılardan bazı sorunları olmasına 
karşın nicelik olarak diğer ülkelerden geri 
değildir. Bununla birlikte, okul yönetimi 
alanında üretilen bilimsel bilginin bağlamdan 
kopuk ve uygulamadaki sorunlara çözüm 
üretebilme kapasitesinin de zayıf olduğu 
söylenebilir. Bunun en temel nedeni okul 
yönetimi alanında üretilen bilimsel bilginin 
bilgi üretmek için üretilmesi, üretilen 
bilginin de uygulama ile bağlantılarının 
zayıf olmasıdır. Bu durumun başlıca nedeni 
teoriden uygulama-uygulamadan teoriye 
doğru çift yönlü birbirini besleyen bir 
anlayışın Türkiye’de yerleşmemiş olması ve 
aynı zamanda bu yönde bir çabanın da ilgili 
taraflarda var olmamasıdır. Sahadan kopuk 
veya kopuklaştırılmış teori ve pratiklerin, 
varlık sebebi, hem teorisyenlerin hem 
de uygulamacıların yetersizlikleri olarak 
görülebilir. Bu durumun teorisyen ve 
uygulamacıların ileri ülkelerde geliştirilmiş 
olan teori ve güncel konuları, araştırma ve iyi 
uygulamaları taklit veya tercih etmelerinden 
kaynaklandığı söylenebilir. 
Türkiye’de teori ve uygulama arasındaki 
uçurumu ortadan kaldırmak, uygulamadaki 
sorunları bütün yönleriyle ele almak ve 
incelemek için ciddi çalışmalar yapan Öncü 
Okul Yöneticileri Derneği, bu yıl Türkiye’de 
eğitim yönetimi araştırmalarına pek de 
konu olmayan veya çok az çalışılan önemli 
bir temayı, ‘Okul Tasarımı ve Estetiğini’ 
disiplinler ve uluslar arası bir bakış açısıyla 
tartışmaya açtı. Farklı atölye çalışmaları, 
iyi uygulamalar ve alanında seçkin çağrılı 

konuşmacıların katılacağı ISPC2019’un okul 
binalarının tasarımı ve estetiği konularının 
etraflıca ele alınmasına ve bu konuda bir 
bilinç oluşturmasına ciddi katkısı olacağını 
düşünüyorum.
Okul binalarının fiziki koşulları ve öğrenci 
başarısı arasındaki ilişki gelişmiş ülkelerde çok 
çalışılan ve hakkında yüzlerce rapor hazırlanan 
bir çalışma alanıdır. Bu konuda yapılan 
akademik çalışmalar incelendiğinde; öğrenci 
başarısı ile okulun konforu, okuldaki havanın 
kalitesi, ısı sistemleri, ışıklandırma, akustik, 
laboratuvarlar ve okulların öğrenci kapasiteleri 
arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Kötü okulların zayıf ışıklandırmaları, gürültülü 
bir ortam ve çevrede yer almaları ve bina 
yaşlarının ile öğrenci başarısı üzerinde olumsuz 
bir etki oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Birçok araştırma, özellikle okuma-dinleme, 
dil ve matematik derslerinde, öğrencilerin 
yeni okullarda daha başarılı olduğunu 
göstermektedir. Türkiye’de ise okullarda 
portatif su, lavabolar, yangın güvenliği, 
güvenlik-acil çağrı-müdahale sistemleri 
açısından akademik çalışma ve ulusal raporlara 
ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.
Bu vesile ile Konferansın düzenlenmesinde 
büyük çaba sarf eden Öncü Okul Yöneticileri 
Derneği YK Başkanı değerli meslektaşım 
Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ’a, Dernek 
yöneticilerine ve Düzenleme Kurulu üyelerine; 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul 
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, ISPC2019 
Sponsorlarına, yurt içinden ve yurtdışından 
Konferansa katılan ve bildiri, atölye ve 
etkinlikleriyle Konferansa katkı veren herkese 
teşekkür ederim.

Okul Tasarımı ve Estetiği

Prof. Dr. Selahattin Turan 
ISCP2019 Bilim Kurulu Başkanı
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Present-day education systems usually do 
not reflect the dynamic changes in modern 
society. There is a huge gap between the aims 
of the systems, the responses they provide 
and what is needed. Socio-economic distress, 
wars and natural disasters further limit the 
ability of these systems to provide ideal 
conditions for education. Reducing this gap 
necessitates attention to policy, contents, 
planning and space. Education systems need 
to update their anachronistic centralized 
approach to an approach that sees the 
educational organization as an organic system 
that regularly alters its program to meet the 
needs of its community, relating for example 
to the diversity of its learners, with a deep 
connection to the specific narrative of the 
educational organization, the value system that 
it wishes to promote and the character of the 
ideal graduate it wishes to produce. A school’s 
ability to adjust and adapt itself to its local 
culture and context and also to global changes, 
involves their ability to undertake innovative 
processes connected also with the physical 
structural of their organization, including the 
optimal appropriate design of their physical 
space. The initiators of the conference and 

also its main theme, seek to focus on the 
principles of design and construction of the 
educational-learning environment in order 
to adapt it to the character of the learner, their 
culture, context, aspirations, the character of 
the learning, its purposes and products. The 
power of architecture to affect those who live, 
work and learn within its structures should not 
be underestimated, as Philip Johnson noted: 
“All architecture is shelter, all great architecture 
is the design of space that contains, cuddles, 
exalts, or stimulates the persons in that space”. 
The conference lectures focus the discussion 
on the adaptation of the learning environment 
in order to shape the learning process or the 
character of the ideal learner in accord with the 
culture and context of different educational 
organizations and in pace with rapid 
technological developments. I would hope 
that Winston Churchill’s saying: “we shape 
our buildings, thereafter they shape us” should 
guide us education policy makers, educational 
leaders, teachers and architects of education 
systems, when engineering and designing 
the physical space in which to promote our 
educational substance. 

Prolog

Prof. Dr. Khalid ARAR 
Chair of ISPC2019 Scientific Committee
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1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

09.00-09.45
Karşılama ve Kayıt / Reception and Registration

09:45–10:00
Açılış Töreni / Opening Remarks
Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, Düz. Kur. Bşk.
Doç. Dr. Ö. Erkan AKGÜN, İMU EBF Dekan V.
Assem BEISEMBINOVA, KIMEP University
Dr. Khalid ARAR, Bilim Kurulu Bşk. 
Prof. Dr. Selahattin TURAN, Bilim Kurulu Bşk. 
Levent YAZICI, İstanbul İl Milli Eğitim Md.
Doç. Dr. Adnan BOYACI, MEB Öğr. Yetiş. ve Geliş. Gn. Md. 
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, İMÜ Rektör

10:00 – 10:45
Açılış Konferansı / Keynote Speech - 1
Mecazi ve Gerçek Anlamıyla 
Öğretim Yerine Erişim Mimarisi
Prof. Dr. Abdullah Uğur TANYELİ, İstanbul Şehir Üniversitesi

10:45 – 11:00
Ara / Break

Sergi Açılışı / Exhibition Opening
Okul Tasarımı ve Estetiği Fotoğraf Sergisi
School Design and Aesthetics Photo Exhibiton

İMÜ Güney Yerleşke C Blok - Aşık Paşa Konferans Salonu 
İMÜ South Campus C Blok - Aşık Paşa Conference Hall
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1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

11:00 – 12:15
Panel - 1: 
Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği: 
Sorunlar, İhtiyaçlar ve Eğilimler
School Design and Aesthetics in Turkey: 
Problems, Needs and Trends
Mehmet Ali ÖZKAN (M), Yenidoğu Okulları
Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi
Ahmet YILMAZ, Mi’Mar Mimarlık
Semra UYGUR, Uygur Mimarlık
Gökhan YÜCEL, Milli Eğitim Bakanı Danışmanı

12:15 – 13:00
Yemek Arası / Lunch Break

             

 Davetli Konuşmalar / Invited Speechs
Şh. Asts. Ömer Halisdemir Anfisi
Şh. Asts. Ömer Halisdemir Hall

13:00 - 13:45
Davetli Konuşmacı / İnvited Speaker - 1
Toplumla Etkileşime Olanak Tanıyan 
Okulların Tasarımı
Designing Schools Allowing For Interaction 
With The Society
Dr. Öğr. Üyesi B. Ece ŞAHİN, Bursa Uludağ Üniversitesi
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1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

14:00 - 14:45
Davetli Konuşmacı / Invited Speaker – 2
Okulların Tasarım Prensipleri: 
Öğrenci-Estetik-Yapı-Eğitim İlişkisi
Design Principles of Schools: 
Student-Aesthetics-Structure-Education 
Relationship
Semra UYGUR, Uygur Mimarlık

15:00 - 15:45
Davetli Konuşmacı / Invited Speaker - 3
Sağlıklı ve Tasarruflu Yeşil Okul Tasarımı 
Designing Healthy and Green Schools
Doç. Dr. Semiha ŞAHİN, Dokuz Eylül Üniversitesi 

16:00 - 16:45
Davetli Konuşmacı / Invited Speaker - 4
Ergonomik Okul
Ergonomic School
Esmanur KOLBAŞI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
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1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

 Atölyeler / Workshops

13:00-13:45
Atölye / Workshop - 1 (Türkçe/Turkish) 
Yaşayan Bahçe Tasarımları, Recep UÇAN 

14:00-15:45
Atölye / Workshop - 2 (Türkçe/Turkish) 

21. Yüzyılın Okulunu Tasarlamak: Tüm Okul Topluluğu 
ve Kültürü İçin Dahil Edici/Kapsayıcı Yaklaşım
Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ - Selda MANSUR 

14:00-16:45
Atölye / Workshop - 3 (İngilizce/English/Arabic) 

Places and Spaces
Boşluklar ve Mekanlar
Ziad El TAWIL 

17:00-17: 45
Atölye / Workshop - 4 (Türkçe/Turkish) 

Öğrenme, Tasarruf ve Sağlık: 
Okulumuzu Yeşil Okula Nasıl Dönüştürürüz? 
Prof. Dr. Mustafa Şahin & Doç. Dr. Semiha Şahin  

16:00-16: 45
Atölye / Workshop - 5 (Türkçe/Turkish)  
Okullarda Sanat Terapileri ve Uygulamaları
Fatma Nihal ADA
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TABLE of 

CONTENTS



16 ISPC2019

1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

 Eş Zamanlı Oturumlar / Parallel Sessions
Aşık Paşa Konferans Salonu 
Aşık Paşa Conference Hall

13:00-13:45
Panel - 2 
Dr. Ayşe AKSU (Moderatör/Chair), İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de 
Okul Tasarımı ve Estetiği
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Okul Bina Tasarım Politikaları
Şahin AYBEK, Araştırmacı Yazar

Türkiye’de Modern Eğitimin Tarihsel Bağlamı ve 
İlk Üniversite Darülfünun’un Kuruluş Süreci
Dr. Öğr. Üyesi Göksun AKYÜREK ALTÜRK - Bahçeşehir Üniversitesi

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 1 (Türkçe/Turkish) 
Hande ARSLAN ÇİFTÇİ (Moderatör/Chair)

1. Gaziantep’teki Tarihi Okul Binaları Üzerine Bir Çalışma
Dr. Öğr. Üyesi Zehra KESER & Doç. Dr. Metin ÖZKAN

2. Okul Öncesi Sınıfların Fiziki Özellikleri: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Gözden 
Geçirilmesi 
Emrullah KAHRAMAN & Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ

3. Okul Öncesi Dönemde Dış Mekân Tasarımlarının Öğrenmeye Etkisine Yönelik 
Uygulama Örnekleri
Aylin GÖK

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 2  (İngilizce/English) 
Doç. Dr. Somayyeh RADMARD (Moderatör/Chair)

1. Establishing New Schools Under Challenging Conditions: 
Lessons Learned From Personal Experiences 
Faris KEBLAWI

2. Who is A Good Teacher? Middle School Students’ Perspectives
İman KEBLAWI & Faris KEBLAWI
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1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

3. Towards Creating a Linguistic Product in the Educational Environment: 
Between Hierarchy of the Context, Text Grammar and Maps of the Concepts
Abdelnaser JABARIN

4. Designing E-Learning Environment
Dr. Ahmad AMER

İyi Örnek Oturumu / Best Design Samples Session - 1 
Cemile ERKAN (Moderatör/Chair)

1. Davutpaşa Palet Eğitim Kampüsü
Bekir Sami ATEŞÇİ,  Esra GÖKBEL

2. Sürdürülebilir Kampus / Sustaınable Campus 
M. Müge ATAMAN, Mesut SÜZER, ENKA Koleji

13:45 – 14:00
Ara  / Break

14:00-14:45
Forum
Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜLBÜL (Moderatör/Chair), İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği: 
Politika ve Uygulama
Ahmet Tarık ÇAKIR, MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 
Hüseyin AYDIN, İstanbul İl MEM İnaşaat ve Emlak Şb. Md.
Derya KATMERLİKAYA, MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Mimar
Şeyma Ayça OSMANOĞULLARI, MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Mimar
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1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 3 (Türkçe/Turkish) 
Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN (Moderatör/Chair)

1. Esnek Mekan
Züleyha BİRİNCİ 

2. Sosyal Bir Mekan Olarak Eğitim Yapıları: 
Herman Hertzberger’in Okul Tasarımları
Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY

3. Öğrenci Merkezli Okul Tasarımları Nasıl Olmalıdır? 
Öğrenci Merkezli Okul Yaklaşımlarından Çıkarımlar
Dr. Öğr. Üyesi Canan DEMİR YILDIZ  

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 4  (İngilizce/English) 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuba ÖNER (Moderatör/Chair)

1. Green Leadership: Designing Green Thought in Arab Schools in Israel, Changing the 
Environmental Values Map
Kanan NAHED

2. The Health and Environmental Awareness through “Plogging”
Abeer JABAREEN

3. The Invisible Schools of Jerusalem
Haneen MAGADLAH & Sameer MAGADLAH

İyi Örnek Oturumu / Best Design Samples Session - 2 
Abdulkadir IŞIK (Moderatör/Chair)

1. Edebiyat Sokağı
2. Okuldan İş Hayatına 
3. Çanakkale Sokağı
4. Türkiye’nin İlk Asansör Akademisi

Orhan YILMAZ

5. Geleceğin Sınıfı
Çağla Pınar CENGİZ

14:45 – 15:00
 Ara / Break
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1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

15:00-15:45
Panel-3
Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ (Moderatör/Chair), İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Eğitim Yapılarında Erişebilirlik
Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Halis KURALAY, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Md. Yrd. 
Sabiha GÜRDEMİR, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü Peyzaj Mimarı

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 5 (Türkçe/Turkish) 
Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM (Moderatör/Chair)

1. Duyuların Öğrenmeyi Destekleyen Mekansal Biçimlenmeleri: 
Karşılaştırmalı Görsel Bir Analiz
Arş. Gör. Sümeyye Aybike TÜRK & Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI

2. Özel Yetenekli Öğrencilerin Görüşlerine Göre Okul-Aile İş Birliği ile 
Hazırlanan Geleceğin Sınıf Laboratuvarları (Fcl) Sınıfı ile İlgili 
Öğrenci ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi
Kübra KUZU JAFARİ, Duygu ÜN

3. Evrensel Tasarımla Engelsiz Yabancı Dil Öğretimi
Hatice Hale YURTTABİR

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 6  (İngilizce/English)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer AVCI (Moderatör/Chair)

1. A learning-physical environment and learning functions among students from the 
point of view of teachers in primary schools in the Arab education system in Israel 
Jamal ABU HUSSAIN & Enas QADAN & Khalid ARAR

2. Technologies in Teaching Mathematics at the Negev Schools in Israel Model
Younis HAWASHLA

3. Application Tasks in A Digital Learning Environment
Aleef FARANESH
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1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

İyi Örnek Oturumu / Best Design Samples Session - 3
Yasemin ÇETİN (Moderatör/Chair)

1. Çocuk Dostu Anaokulu
Sibel ÖZKAN

2. Yaşam Sokağı
Ayşegül IŞIK

3. Yaşayan Bahçe
Recep UÇAN & Oktay PEKER

4. Öğretmenler Odası
Uygar KESKİN & Fatma Meral ÖZBEK

5. Nitelikli Mekan, Nitelikli Eğitim 
Özlem ÇINAR TERBİLLİOĞLU, Dilek BULUT

15:45 – 16:00 
Ara / Break

16:00-16:45
Panel-4
Dr. Akif PAMUK (Moderatör/Chair), Yeni İnsan Yayınevi

Öğrenme Ortamı Tasarımı
Aytaç Tolga TİMUR, Yeni İnsan Yayınevi
Ömer ÖZKAN, Nisan İmece Waldorf Okulu
Yılmaz ERDAL, Fide Okulları
Ayşegül ÜNAL SARAÇ, Altınçağ Anaokulları

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 7 (Türkçe/Turkish) 
Doç. Dr. Bahri AYDIN (Moderatör/Chair)

1. Çocuk Gözünden Ekolojik Okul
Esra ŞAHİN 

2. Çocuk Ve Mekan Etkileşimi: Maria Montessori Sınıflarının 
Türk Eğitim Sistemi İçinde Algılanışı Üzerine Bir Araştırma
Betül KURU & Büşra BALOĞLU 

3. Dezavantajlı Öğrencilerin Sanat Aracılığı İle Kendilerini ve Duygularını İfade Etme
Elmira İSKENDEROVA BAŞ & Safiye Beşir
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1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 8  (İngilizce/English)
Semiha ALTINDAĞ (Moderatör/Chair)

1. Kindergarten of the Future Design: Perceptions and Challenges in Arab Society
Ragda MASALHA

2. Learnin through Play  School
Khouloud Zabaneh TANNAS

3. Future Kindergarten Here and Now According to Future-Oriented Pedagogy Model
Salam KODSI

İyi Örnek Oturumu / Best Design Samples Session - 4
Müesser İSABETLİ (Moderatör/Chair)

1. Kendi Kendine Öğrenen Bilim Merkezi
 Gökçenur İNAN

2. Sınıftan Atölyeye
 Nurullah DEMİR & Havva Derya KARAGÖZ

3. Dünyanın Gördüğü Her Büyük Başarı Önce Bir Hayaldi
 Sait AVCI

4. Rozet: Renkli Okul Zengin Eğitim Tasarımı
 Ömer GÜMÜŞOĞLU

5. Karaköy Evsizler Okulu
 Feride Zülal ANCIN

16:45 – 17:00 
Ara / Break
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1. GÜN 1st DAY
27 Haziran June 2019

17:00-17:45
Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 9 (Türkçe/Turkish) 
Doç. Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN (Moderatör/Chair)

1. Yeni Nesil Gençlere Yeni Nesil Üniversite Kütüphaneleri
Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY & Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI

2. Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Çevreye İlişkin Keşke Şiirleri
Dr. Öğr. Üyesi Canan Demir YILDIZ

3. Alfa Nesli Çocuklarının Sınıflarından Beklentileri
Arş. Gör. Semiha İSMAİLOĞLU & Arş. Gör. Hilal YILMAZ

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 10 (Türkçe/Turkish) 
Bera Zeyneb TÜRKMEN (Moderatör/Chair)

1. Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Tasarımına Etki Eden 
Faktörlere İlişkin Görüşleri
Ayşe ÖZDEMİR

2. Okul İç Mekânlarının Saydamlık Bağlamında İncelenmesi
Eda AKTÜRK & Doç. Dr. Derya Elmalı ŞEN 

3. Okul Öncesi Kurumlarında Okul Tasarımının Velilerin Okul Tercihindeki Etkisi
Recep UÇAN & Fermin SEÇER

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 11 (Türkçe/Turkish) 
Şeyma DAĞ (Moderatör/Chair)

1. Geleceğin Okul Tasarımları Çerçevesinde Musiki Eğitimi Mekanları
Dr. Alp ÖZEREN

2. Bir Kitle İhya Silahı Olarak Okul
Dr. Salih UÇAK & Zübeyir Gökhan DOĞAN

3. Türkiye’deki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimleri ile Amerika Birleşik 
Devletindeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimlerinin Mekânsal ve Estetik 
Açısından İncelenmesi
Seyhan BEKİR 
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İyi Örnek Oturumu / Best Design Samples Session - 5
Tevhid EBİL (Moderatör/Chair)

1. Ataşehir Kadriye Faik Koparan İlkokulu Uygulama Örneğinden Hareketle İlkokul 
Bina ve Bahçe Tasarımı Nasıl Olabilir?
Yaşar YUMAK

2. Okul Estetiği
Fermin SEÇER & Recep UÇAN

3. Okul Binası İçerisinde Doğal Filtre İşevini Görebilen Çam Ağacının Yetiştirilmesi
Selda KIRATLI

4. Hayat Bilgisi Dersine Özgü Kazanımlarla Bütünleştirilmiş Bir Sınıf Tasarımı Örneği
Beyza HIDIR 

 Poster Sunumları / Poster Presentations
Fuaye Alanı
Fuaye Hall

1. Ekolojik Okul Merkezi: Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi Örneği
Aslıhan DİKMEN & Mustafa ELİBOL

2. Attitudes Towards The Adoption of New Educational Technologies/  
Pedagogic Change Among Teachers In Arab High Schools In Israel
Tawfiq Saydeh

17:45 - 19:00
Gala Yemeği / Dinner

19:00 - 19:30
Transfer / Transfer to the Valide Sultan Ferry

19:30 - 21:00
Boğaz Turu / Bosphorus Tour
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2. GÜN 2st DAY
28 Haziran June 2019

9:30–10:00
Karşılama ve Kayıt / Reception and Registration 

10:00–10:45
Açılış Konferansı / Keynote Speach – 2 (İngilizce)
Designing and Leading Educational 
Change for Innovative School
Dr Khalid ARAR, Al Qasimi Academy

10:45–11:00
Ara / Break

11:00-11:45
Atölye / Workshop - 6 (İngilizce/English) 

Rich Aesthetic Schools in Poor And Excluded 
Neighbourhoods Among Palestinians in Israel
Khawla ABU BAKER / Haneen MAJADLY

11:00-11:45
Atölye / Workshop - 7 (İngilizce/English) 

Innovative Pedagogical Design at Massive Scale: 
Teaching and Learning in MOOCs
Dr. Abeer WATTED 

İÇİNDEKİLER
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2. GÜN 2st DAY
28 Haziran June 2019

12:00-12:45
Atölye / Workshop - 8 (İngilizce/English) 

Building Your International Scholarship 
Identity & Capacity
Dr. Khalid ARAR

 Eş Zamanlı Oturumlar / Parallel Sessions

11:00 - 11:45
Yuvarlak Masa Toplantısı / Round Table Meeting 
Okul Tasarımı ve Estetiği Politika 
Notu Değerlendirmesi 
Doç. Dr. Bahri AYDIN (M) 
Doç. Dr. Somayyed RADMARD (M)
Dr. Adem YAMAN  
 
Katılımcılar/Participants 
Uzmanlar / Experts

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 12 (Türkçe/Turkish) 
Y. Duygu TUNCAY (Moderatör/Chair)

1. Okul Estetiğinin Öğrenmeye Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Mihrican ODABAŞI

2. Okul Binalarının Özelliklerinin Eğitim Kalitesine Etkisinin İncelenmesi
Orhan YILMAZ

3. Meslek Liselerinin Fızıksel Yapı Uygunluğunun Öğrencı Görüşlerı İle İncelenmesi
İmran BAYRAKDAR & Özgül BÜTÜN

İÇİNDEKİLER
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2. GÜN 2st DAY
28 Haziran June 2019

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 13  (İngilizce/English)
Feride ÖKSÜZ GÜL (Moderatör/Chair)

1. Designing a Secure Climate of a School Following a Post-traumatic Murder of a School 
Principal: Coping , Implications And The Day After
Eman Abo-Zaed ARAR & Samar HAJ-YEHIA

2. Architectural Design For Sophie Sites (Corners), Significance And Multi-Dimensional 
Meanings Spiritually And Ethically: Corners Of Al-Qasimi Method Model of Solitude 
As A Sample
Dr. Khalid QARQUR

3. Educational Entrepreneurship at School: by Students for Students
Dana ABO MOKH

İyi Örnek Oturumu / Best Design Samples Session - 6
Selma ÖNER (Moderatör/Chair)

1. Okul Öncesi Eğitimde Doğa Atölyeleri
Dr. Özge KARAEVLİ

2. Duvarsız Sınıflar
Raziye İkbal AKSAKALLI & Özlem YILDIRAN YILDIZ

3. Dinamik Eğitim Ortamları
Uygar KESKİN

4. Görsel Sanatlar Atölyesi
Aslı ŞANLIER

5. Atıktan Sınıfa Dönüşüm Macerası
Gonca Seven

6. Bahçemdeki Kitaplık
Ekin YANKIN AKÇA & Çilem GÖRGÜÇ

11:45 – 12:00
Ara / Break

İÇİNDEKİLER
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2. GÜN 2st DAY
28 Haziran June 2019

12:00 - 12:45

İleri Araştırmalar İçin Çalıştayı / Network Meeting for Further Research
Doç. Dr. Somayyed RADMARD (Moderatör/Chair) 
Doç. Dr. Bahri AYDIN (Moderatör/Chair) 

Katılımcılar/Participants  
Akademisyenler ve Araştırmacılar / Academics and Researchers

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 14 (Türkçe/Turkish) 
İmran BAYRAKTAR (Moderatör/Chair)

1. Türkiye’de Okul Öncesi Mimarisi ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Halime Nur SEZER 

2. Okul Yapısının Tasarımı ve Estetiği: Ulusal ve Uluslararası Perspektifte İçerik Analizi
Doç. Dr. Somayyeh RADMARD & Doç. Dr. İ. Hakan Karataş & Arş. Gör. Feride ÖKSÜZ GÜL

3. Eğitimde Milli Olmak; Eğitim-Öğretim Mekânlarımız Üzerine Arayışlar
Dr. Öğr. Üyesi Adem YAMAN

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 15  (İngilizce/English)
Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ (Moderatör/Chair)

1. Improving English Language and Debate Skills Through “Let’s Watch a Movie and 
Improve our English” Program
Malak MAHAMID

2. Let’s talk – Teaching English Differently
Adan ABU FOUL

3. Developing 21st Century Skills using OCL (Online Collaborative Learning)
Dr. Asmaa N. GANAYEM

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Oturumu / 
International School Principals Initiative Meeting  
Öznur Özmutlu BAYRAK (Moderatör/Chair)
Semiha ALTINDAĞ (Moderatör/Chair)
Fatma YETİM (Moderatör/Chair) 
 
Katılımcılar/Participants 
Okul Yönetiicleri / School Principals

İÇİNDEKİLER
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2. GÜN 2st DAY
28 Haziran June 2019

12:45 – 14:00
Yemek Arası / Lunch Break

14:00 – 15:00
Konser / Concert 

Öncü Yöneticiler Korosu / Leading Principals Choir 
Şef / Chef: İlksen KODAL

15:00 – 15:45
Değerlendirme ve Sertifika Töreni / Closing Remarks and 
Sertificate Ceremony
Prof. Dr. Selahattin TURAN - Prof. Dr.Khalid ARAR

15:45 – 16:00
Kapanış - Toplu Fotoğraf / Closing and Family Picture

İÇİNDEKİLER
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9:00  –   9:45 
Karşılama ve Kayıt / 

Reception and 
Registration

10:45 - 11:00
Ara / Break

Sergi Açılışı / Exhibition 
Opening  

Okul Tasarımı ve Estetiği 
Fotoğraf Sergisi / School 
Design and Aesthetics 

Photo Exhibiton

13:00-13:45 13:00-14:45 14:00-16:45 17:00-17: 45 16:00-16: 45 11:00-11:45 11:00-11:45 12:00-12:45

Atölye / Workshop - 1 (Tur)
Yaşayan Bahçe Tasarımları

Recep UÇAN 

Atölye / Workshop - 2 (Tur)
21. Yüzyılın Okulunu 

Tasarlamak: Tüm Okul 
Topluluğu ve Kültürü İçin 

Dahil Edici/Kapsayıcı 
Yaklaşım -  Dr. Öğr. Üyesi 

Emine AYYILDIZ.- Selda 
MANSUR

Atölye / Workshop - 3 
(Tür/Eng/Arabic)

Places and Spaces
Ziad El TAWIL

Atölye / Workshop - 4 (Tur)
Öğrenme, Tasarruf ve 

Sağlık: Okulumuzu Yeşil 
Okula Nasıl Dönüştürüz?
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN & 

Doç. Dr. Semiha ŞAHİN 

Atölye / Workshop - 5 (Tur)
Okullarda Sanat Terapileri 

ve Uygulamaları
Fatma Nihal ADA

Atölye / Workshop - 6 (Eng)
RICH AESTHETIC SCHOOLS 
IN POOR AND EXCLUDED 

NEIGHBOURHOODS 
AMONG PALESTINIANS IN 

ISRAEL - Khawla ABU BAKER 
/ Haneen MAJADLY

Atölye / Workshop - 7 (Eng) 
Innovative Pedagogical 

Design at Massive Scale: 
Teaching and Learning in 

MOOCs
Dr. Abeer WATTED 

Atölye / Workshop - 8 (Eng) 
Building Your 

International Scholarship 
Identity & Capacity

Dr. Khalid ARAR

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 1 (Tür)
Oturum Başkanı / Chair

Hande ARSLAN ÇİFTÇİ

1. GAZİANTEP’TEKİ TARİHİ OKUL BİNALARI ÜZERİNE BİR 
ÇALIŞMA - Dr. Öğr. Üyesi Zehra KESER & Doç. Dr. Metin 

ÖZKAN
2. Okul Öncesi Sınıfların Fiziki Özellikleri: Türkiye'de 
Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi -  Emrullah 

KAHRAMAN & Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ
3. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DIŞ MEKÂN 

TASARIMLARININ ÖĞRENMEYE ETKİSİNE YÖNELİK 
UYGULAMA ÖRNEKLERİ - Aylin GÖK

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 2 (Eng)                                                                       
Oturum Başkanı / Chair

Dr. Öğr. Üyesi Numan TURAN
1. Establishing New Schools Under Challenging 

Conditions: Lessons Learned From Personal 
Experiences - Faris KEBLAWI                             

2. Who is A Good Teacher? Middle School Students’ 
Perspectives - İman KEBLAWI & Faris KEBLAWI  

3.  Towards Creating a Linguistic Product in the 
Educational Environment: Between Hierarchy of the 
Context, Text Grammar and Maps of the Concepts - 

Abdelnaser JABARIN 
4. Designing E-Learning Environment - Dr.Ah. AMER

İyi Örnekler / Best Design Samples Session - 1
Oturum Başkanı / Chair

Cemile ERKAN                                      

1. DAVUTPAŞA PALET EĞİTİM KAMPÜSÜ - Bekir Sami 
ATEŞÇİ & Esra GÖKBEL

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPUS - M. Müge ATAMAN, Mesut 
SÜZER /  ENKA Koleji 

Atölyeler / Workshops

12:15 – 13:00 Yemek Arası - Lunch Break

Davetli Konuşmalar / Invited Speechs

1. Gün / 1st Day 15:00 - 15:45
Davetli Konuşmacı / İnvited Speaker - 3

Doç. Dr. Semiha ŞAHİN
Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sağlıklı ve Tasarruflu Yeşil Okul Tasarımı 
Designing Healthy and Green Schools

1. Gün / 1st Day 14:00 - 14:45
Davetli Konuşmacı / İnvited Speaker - 2

Semra UYGUR - Uygur Mimarlık
Okulların Tasarım Prensipleri: 

Öğrenci-Estetik-Yapı-Eğitim İlişkisi
Design Principles of Schools:

Student-Aesthetics-Structure-Education Relationship

1. Gün / 1st Day 13:00 - 13:45
Davetli Konuşmacı / Invited Speaker - 1

Dr. Öğr. Üyesi B. Ece ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi
TOPLUMLA ETKİLEŞİME OLANAK TANIYAN OKULLARIN 

TASARIMI
DESIGNING SCHOOLS ALLOWING FOR INTERACTION 

WITH THE SOCIETY

11:00 – 12:15
Panel - 1: Türkiye'de Okul Tasarımı ve Estetiği: 

Sorunlar, İhtiyaçlar ve Eğilimler
School Design and Aesthetics in Turkey:

Problems, Needs and Trends                                                                                                          
Mehmet Ali ÖZKAN (M) -  Yenidoğu Okulları 
Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR - Gazi Üniversitesi

Ahmet YILMAZ - Mi'Mar Mimarlık 
Semra UYGUR - Uygur Mimarlık

Gökhan YÜCEL - MEB Danışmanı

İMÜ Güney Yerleşke C Blok - Aşık Paşa Konferans Salonu
İMÜ South Campus C Blok - Aşık Paşa Conference Hall

1. Gün - 1st Day 27 Haziran/June 2019

Konferans Programı / Conference Program

 9:45  – 10:00    
Açılış Töreni / Opening Remarks

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, Düzen. Kurulu Bşk.
Doç. Dr. Ö. Erkan AKGÜN, İMU EBF Dekan V.

Prof. Dr. Selahattin TURAN, Bilim Kurulu Bşk. 
Levent YAZICI, İstanbul İl Milli Eğitim Md.

Doç.Dr. Adnan BOYACI, MEB Öğr.Yet.ve Geliş.Gn.Md. 
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, İMÜ Rektör

10:00 – 10:45
Açılış Konferansı / Keynote Speech - 1

Mecazi ve Gerçek Anlamıyla Öğretim Yerine Erişim 
Mimarisi

Prof. Dr. Abdullah Uğur TANYELİ
İstanbul Şehir Üniversitesi 

Forum
Türkiye'de Okul Tasarımı ve Estetiği: Politika ve 

Uygulama / School Design and Aesthetics in Turkey: 
Policies and Practices

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜLBÜL (M)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Erkan HALICI
MEB İnşaat ve Emlak D. Bşk.. Ar-Ge Proj. D. Bşk 

Hüseyin AYDIN 
İstanbul İl MEM İnaşaat ve Emlak Şb Md 

Derya KATMERLİKAYA
MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Mimar

Şeyma Ayça OSMANOĞULLARI
MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Mimar

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 3 (Tür)        
Oturum Başkanı / Chair

Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN
1. Esnek Mekan
Züleyha BİRİNCİ 

2. SOSYAL BİR MEKAN OLARAK EĞİTİM YAPILARI: 
HERMAN HERTZBERGER’İN OKUL TASARIMLARI

Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY
3. ÖĞRENCİ MERKEZLİ OKUL TASARIMLARI NASIL 

OLMALIDIR? ÖĞRENCİ MERKEZLİ OKUL 
YAKLAŞIMLARINDAN ÇIKARIMLAR
Dr. Öğr. Üyesi Canan DEMİR  YILDIZ 

4. Eğitimde Milli Olmak; Eğitim-Öğretim Mekânlarımız 
Üzerine Arayışlar - Dr. Öğr. Üyesi Adem YAMAN 

Şh. Asts. Ömer Halisdemir Anfisi / Şh. Asts. Ömer Halisdemir Hall

Eş Zamanlı Oturumlar / Parallel Sessions - 1.Gün/1st Day 13:00-13:45

Aşık Paşa Konferans Salonu
Aşık Paşa Conference Hall

Salon-1 Salon-2 Salon-3

1. Gün / 1st Day 27 Haziran/June Perşembe / Thursday 2. Gün / 2nd Day 28 Haziran/June Cuma / Friday

1. Gün / 1st Day 16:00 - 16:45
Davetli Konuşmacı  / İnvited Speaker - 4

Esmanur KOLBAŞI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Ergonomik Okul
Ergonomic School

13:45 – 14:00  Ara / Break

Eş Zamanlı Oturumlar / Parallel Sessions - 1.Gün/1st Day 14:00-14:45

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 4 (Eng)                                                                       
Oturum Başkanı / Chair

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuba ÖNER

1. �Green Leadership: Designing Green Thought in 
Arab Schools in Israel, Changing the Environmental 

Values Map - Kanan NAHED
2. �TheHhealth and Environmental Awareness 

through “Plogging” -  Abeer JABAREEN
3. The Invisible Schools of Jerusalem - Haneen 

MAGADLAH & Sameer MAGADLAH

İyi Örnekler / Best Design Samples Session - 2
Oturum Başkanı / Chair

Abdulkadir IŞIK

1. EDEBİYAT SOKAĞI
Orhan YILMAZ 

2. OKULDAN İŞ HAYATINA
Orhan YILMAZ

3. ÇANAKKALE SOKAĞI
Orhan YILMAZ

4. TÜRKİYE’NİN İLK ASANSÖR AKADEMİSİ
ORHAN YILMAZ

5. GELECEĞİN SINIFI - Çağla Pınar CENGİZ

Panel - 2
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye’de Okul Tasarımı 
ve Estetiği / School Design and Aesthetics in Turkey 

from Tanzimat Period to Republic Period

Dr. Ayşe AKSU (Moderatör/Chair) - İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi 

Şahin AYBEK - Araştırmacı Yazar
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Okul Bina Tasarım 

Politikaları
Dr. Öğr. Üyesi Göksun AKYÜREK ALTÜRK - Bahçeşehir 

Üniversitesi
Türkiye'de Modern Eğitimin Tarihsel Bağlamı ve İlk 

Üniversite Darülfünun'un Kuruluş Süreci

14:45 – 15:00  Ara / Break

15:45 – 16:00  Ara / Break

Panel-3
Eğitim Yapılarında Erişilebilirlik 

/ Accessibility of School Buildings

Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ (Moderatör/Chair)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Halis KURALAY

Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Md. Yrd. 
Sabiha GÜRDEMİR

Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü Peyzaj 
Mimarı

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 5 (Tür)
Oturum Başkanı / Chair

Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

1. DUYULARIN ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYEN MEKANSAL 
BİÇİMLENMELERİ: KARŞ. GÖRSEL BİR ANALİZ - Arş. Gör. 

Sümeyye Aybike TÜRK & Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI 

2. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL-
AİLE İŞ BİRLİĞİ İLE HAZIRLANAN GELECEĞİN SINIF 

LABORATUVARLARI (FCL) SINIFI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ VE VELİ 
GÖRÜŞLERİNİN İNC. - Kübra KUZU JAFARİ, Duygu ÜN

3. EVRENSEL TASARIMLA ENGELSİZ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ - 
Hatice Hale YURTTABİR

4. Okul Yapısının Tasarımı ve Estetiği: Ulusal ve Uluslararası 
Perspektifte İçerik Analizi - Doç. Dr. Somayyeh RADMARD & 

Doç. Dr. İ. Hakan Karataş & Arş. Gör. Feride ÖKSÜZ GÜL

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 6 (Eng)                                                                       
Oturum Başkanı / Chair

Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer AVCI

1. A learning-physical environment and learning 
functions among students from the point of view of 
teachers in primary schools in the Arab education 

system in Israel - Jamal ABU HUSSAIN & Enas QADAN & 
Khalid ARAR

2. Technologies in Teaching Mathematics at the Negev 
Schools in Israel Model - Younis HAWASHLA

3. Application tasks in a digital learning environment
Aleef FARANESH

İyi Örnekler / Best Design Samples Session - 3
Oturum Başkanı / Chair

Yasemin ÇETİN

1. ÇOCUK DOSTU ANAOKULU
Sibel ÖZKAN

2. YAŞAM SOKAĞI
Ayşegül IŞIK

3. YAŞAYAN BAHÇE 
Recep UÇAN & Oktay PEKER

4. ÖĞRETMENLER ODASI
Uygar KESKİN & Fatma Meral ÖZBEK

5. NİTELİKLİ MEKAN, NİTELİKLİ EĞİTİM  - Özlem ÇINAR 
TERBİLLİOĞLU & Dilek BULUT                                                           

Eş Zamanlı Oturumlar / Parallel Sessions - 1.Gün/1st Day 15:00-15:45

İÇİNDEKİLER
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Poster Sunumları / Poster Presentations - Fuaye Alanı / Fuaye Hall

10:00 – 10:45
Açılış Konferansı / Keynote Speach – 2 (İngilizce)

Designing and Leading Educational Change for Innovative School
Dr Khalid ARAR - Al Qasimi Academy

2. Gün - 2nd Day 28 Haziran/June 2019 Cuma / Friday

Konferans Programı / Conference Program

 Ekolojik Okul Merkezi: Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi Örneği
Aslıhan DİKMEN & Mustafa ELİBOL

Attitudes Towards The Adoption of New Educational Technologies/ 
Pedagogic Change Among Teachers In Arab High Schools In Israel

Tawfiq Saydeh
17:45 - 19:00 

Gala Yemeği / Dinner
19:00 - 19:30 

Transfer / Transfer to the Valide Sultan Ferry
19:30 - 21:00 

Boğaz Turu / Bosphorus Tour

9:30  –   10:00 
Karşılama ve Kayıt / Reception and Registration

11:45 – 12:00 Ara / Break

Eş Zamanlı Oturumlar / Parallel Sessions - 2. Gün / 2nd Day 12:00 - 12:45

16:45 – 17:00  Ara / Break

Panel-4
Öğrenme Ortamı Tasarımı 

/ Designing Learning Environment

Dr. Akif PAMUK (Moderatör/Chair)
Yeni İnsan Yayınevi 

Aytaç Tolga TİMUR - Yeni İnsan Yayınevi
Ömer ÖZKAN - Nisan İmece Waldorf Okulu

Yılmaz ERDAL - Fide Okulları
Ayşegül ÜNAL SARAÇ - Altınçağ Anaokulları

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 7 (Tür)
Oturum Başkanı / Chair

Doç. Dr. Bahri AYDIN
1. ÇOCUK GÖZÜNDEN EKOLOJİK OKUL - Esra ŞAHİN 
2. ÇOCUK VE MEKAN ETKİLEŞİMİ: Maria Montessori 

Sınıflarının Türk Eğitim Sistemi İçinde Algılanışı 
Üzerine Bir Araştırma - Betül KURU & Büşra BALOĞLU 

3. DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERİN SANAT ARACILIĞI İLE 
KENDİLERİNİ VE DUYGULARINI İFADE ETME

Elmira İSKENDEROVA BAŞ & Safiye BEŞİR

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 8 (Eng)                                                                       
Oturum Başkanı / Chair

Oturum Başkanı
Semiha ALTINDAĞ

1. �Kindergarten of the Future Design: Perceptions 
and Challenges in Arab Society - Ragda MASALHA

2. �Learnin through Play  School
Khouloud Zabaneh TANNAS

3. �Future Kindergarten Here and Now According to 
Future-Oriented Pedagogy Model - Salam KODSI

İyi Örnekler / Best Design Samples Session - 4
Oturum Başkanı / Chair

Müesser İSABETLİ
1. KENDİ KENDİNE ÖĞRENEN BİLİM MERKEZİ

Gökçenur İNAN
2. SINIFTAN ATÖLYEYE

Nurullah DEMİR & Havva Derya KARAGÖZ
3. DÜNYANIN GÖRDÜĞÜ HER BÜYÜK BAŞARI ÖNCE BİR 

HAYALDİ  - Sait AVCI
4.ROZET: RENKLİ OKUL ZENGİN EĞİTİM TASARIMI

Ömer GÜMÜŞOĞLU
5. KARAKÖY EVSİZLER OKULU - Feride Zülal ANCIN

Aşık Paşa Konferans Salonu
Aşık Paşa Conference Hall

Salon-1 Salon-2

Eş Zamanlı Oturumlar / Parallel Sessions - 1.Gün/1st Day 16:00-16:45

Eş Zamanlı Oturumlar / Parallel Sessions - 1.Gün/1st Day 17:00-17:45

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 10 (Tür)
Oturum Başkanı / Chair
Bera Zeynep TÜRKMEN

1. ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN 
ÖĞRETMENLERİN OKUL TASARIMINA ETKİ EDEN 
FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - Ayşe ÖZDEMİR

2. OKUL İÇ MEKÂNLARININ SAYDAMLIK BAĞLAMINDA 
İNCELENMESİ - Eda AKTÜRK & Doç. Dr. Derya Elmalı ŞEN 

3. Okul Öncesi Kurumlarında Okul Tasarımının 
Velilerin Okul Tercihindeki Etkisi - Recep UÇAN & 

Fermin SEÇER                 

İyi Örnekler / Best Design Samples Session - 5
Oturum Başkanı / Chair

Tevhid EBİL
1. ATAŞEHİR KADRİYE FAİK KOPARAN İLKOKULU 

UYGULAMA ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE İLKOKUL BİNA 
VE BAHÇE TASARIMI NASIL OLABİLİR? - Yaşar YUMAK 

2. OKUL ESTETİĞİ - Fermin SEÇER & Recep UÇAN
3. OKUL BİNASI İÇERİSİNDE DOĞAL FİLTRE İŞEVİNİ 
GÖREBİLEN ÇAM AĞACININ YETİŞTİRİLMESİ - Selda 

KIRATLI
4. HAYAT BİLGİSİ DERSİNE ÖZGÜ KAZANIMLARLA 

BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BİR SINIF TASARIMI ÖRNEĞİ - Beyza 
HIDIR 

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 9 (Tür)
Oturum Başkanı / Chair

Doç. Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN

1. YENİ NESİL GENÇLERE YENİ NESİL ÜNİVERSİTE 
KÜTÜPHANELERİ - Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY & 

Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI
2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL ÇEVREYE 
İLİŞKİN KEŞKE ŞİİRLERİ - Dr. Öğr. Üyesi Canan Demir 

YILDIZ
3. ALFA NESLİ ÇOCUKLARININ SINIFLARINDAN 

BEKLENTİLERİ - Arş. Gör. Semiha İSMAİLOĞLU & Arş. Gör. 
Hilal YILMAZ

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 11 (Tür)
Oturum Başkanı / Chair

Şeyma DAĞ

1. Geleceğin Okul Tasarımları Çerçevesinde Musiki 
Eğitimi Mekanları - Dr. Alp ÖZEREN                                     

2. BİR KİTLE İHYA SİLAHI OLARAK OKUL - Dr. Salih UÇAK 
& Zübeyir Gökhan DOĞAN                                                                 

3. TÜRKIYE’DEKI PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK VE 
REHBERLIK BIRIMLERI ILE AMERIKA BIRLEŞIK 
DEVLETINDEKI PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK VE 

REHBERLIK BIRIMLERININ MEKÂNSAL VE ESTETIK 
AÇISINDAN İNCELENMESI - Seyhan BEKİR 

Salon-3

14:00 – 15:00  Konser / Concert
Öncü Yöneticiler Korosu / Leading Principals Choir

Şef / Chef: İlksen KODAL

15:45 – 16:00
Kapanış - Toplu Fotoğraf / Closing and 

Family Photo of ISPC2019

Hanifi ÜKER

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Oturumu / 
International School Principals Initiative Meeting 

Öznur Özmutlu BAYRAK (Moderator/Chair)
Kübra BİBEROĞLU

Fatma YETİM
Hanifi ÜKER

Katılımcılar/Participants 
Okul Yöneticileri / 
School Principals

İleri Araştırmalar İçin Çalıştayı /
Network Meeting for Further Research

Doç. Dr. Bahri AYDIN (Moderator/Chair)
İmran BAYRAKTAR (Moderator/Chair

Katılımcılar/Participants 
Akademisyenler ve Araştırmacılar / 

Academics and Researchers

15:00 – 15:45 
Değerlendirme ve Sertifika Töreni / Closing Remarks and Sertificate Ceremony

Prof. Dr. Selahattin TURAN - Prof. Dr.Khalid ARAR

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 14 (Eng)                                                                       
Oturum Başkanı / Chair

Kübra BİBEROĞLU

1.  Improving English Language and Debate Skills Through "Let's Watch a Movie and Improve our English" 
Program - Malak MAHAMID

2.  Let's talk – Teaching English Differently - Adan ABU FOUL
3. Developing 21st Century Skills using OCL (Online Collaborative Learning) - Dr. Asmaa N. GANAYEM 

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 12 (Tür)
Oturum Başkanı / Chair

Y. Duygu TUNCAY

1. OKUL ESTETİĞİNİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR 
İNCELEME - Mihrican ODABAŞI

2. OKUL BİNALARININ ÖZELLİKLERİNİN EĞİTİM 
KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ - Orhan YILMAZ

3. MESLEK LİSELERİNİN FIZIKSEL YAPI 
UYGUNLUĞUNUN ÖĞRENCI GÖRÜŞLERI İLE 

İNCELENMESI - İmran BAYRAKDAR & Özgül BÜTÜN
4. TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ MİMARİSİ İLE İLGİLİ 

YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ - Halime 
Nur SEZER 

İyi Örnek Oturumu / Best Design Samples Session - 6
Oturum Başkanı / Chair

Selma ÖNER
1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DOĞA ATÖLYELERİ - Dr. Özge 

KARAEVLİ 
2.  DUVARSIZ SINIFLAR - Raziye İkbal AKSAKALLI & Özlem 

YILDIRAN YILDIZ
3  DİNAMİK EĞİTİM ORTAMLARI - Uygar KESKİN
4.  GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ - Aslı ŞANLIER

5. ATIKTAN SINIFA DÖNÜŞÜM MACERASI - Gonca SEVEN
6. BAHÇEMDEKİ KİTAPLIK - EKİN Y. AKÇA & Ç. GÖRGÜÇ

10:45 – 11:00 Ara / Break

Eş Zamanlı Oturumlar / Parallel Sessions - 2. Gün / 2nd Day 11:00 - 11:45

Yuvarlak Masa Toplantısı / Round Table Meeting - 
Okul Tasarımı ve Estetiği Politika Notu 

Değerlendirmesi 
Doç. Dr. Bahri AYDIN (M) 

Doç. Dr. Somayyed RADMARD (M)
Dr. Adem YAMAN 

Katılımcılar/Participants 
Uzmanlar / Experts

Sözlü Bildiriler Oturumu / Oral Paper Session - 13 (Eng)                                                                       
Oturum Başkanı / Chair

Feride ÖKSÜZ GÜL

 1. Designing a secure climate of a school following a 
post-traumatic murder of a school principal: Coping, 
Implications And The Day After -Eman Abo-Zaed ARAR 

& Samar HAJ-YEHIA
2. Architectural Design For Sophie Sites (Corners), 

Significance And Multi-Dimensional Meanings 
Spiritually And Ethically: Corners Of Al-Qasimi Method 

Model of Solitude As A Sample - Dr. Khalid QARQUR
3. Educational Entrepreneurship at School: by 

Students for Students - Dana ABO MOKH

www.facebook.com/ispcTR/ twitter.com/ispc_TR https://www.instagram.com/ispc_tr
https://tr.linkedin.com/in/uluslararası-okul-

yöneticileri-konferansı-694368178

Gsm: +90 505 019 70 59 Tel: +90 216 342 83 83
ispc2019@gmail.com

www.facebook.com/oncuyoneticiler/ www.twitter.com/oncuyoneticiler/ www.instagram.com/oncuyoneticiler/ www.linkedin.com/in/oncuyoneticiler/
oncuyoneticiler@gmail.comwww.oncuyoneticiler.com

Adres: Murat Reis Mahallesi Teyyareci Muammer Sokak No:10/2, Uskudar – Istanbul - Turkiye
ispc.oncuyoneticiler.com
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Okul Tasarımı ve Estetiği  ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC2019) İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenmektedir.
Eğitim mekânlarının tasarımsal özellikleri, farklı meslek grupları ve aktörler arasında sürdürülen çok yönlü müzakere 
ve etkileşimin bir sonucu olarak şekillenmekte ve toplumsal olarak sürekli yeniden üretilmektedir. Uluslararası 
Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC2019), mimari tasarımın sosyo-mekânsal boyutları ile eğitim süreçleri arasındaki 
ilişkiyi mimarlık, eğitim bilimleri, insan ve toplumbilimleri alanlarından farklı uzman ve akademisyenlerle tartışmayı 
amaçlamaktadır. Eğitim yapılarının fiziksel özelliklerinden kaynaklanan sorunlara çözüm önerileri sunmayı ve bu 
yolla okulların mekânsal tasarım kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı 
(ISPC2019) konuyla ilgili akademik araştırmaları teşvik etmeyi ve disiplinler arası etkileşimi yoğunlaştırmayı 
hedeflemektedir.
Bu kitapta, eğitim alanında çalışan uygulamacıların, mimarların, insan ve toplum bilimlerinden akademisyenlerin, 
öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer ilgililerin konuyla ilgili kapsamlı kavramsal analizlerini, yöntem 
uygulamalarını ve performans değerlendirmelerini içeren konuşma, bildiri, iyi örnek ve atölye özetleri yer almaktadır.
Katılımcılar ve çocuklarımız için yararlı sonuçlar almayı dilerim. 
7
The International School Principals Conference (ISPC2019) on School Design and Aesthetics is organized by Istanbul 
Medeniyet University, Istanbul Provincial Directorate of National Education and Leading School Principals Society.
The design features of the educational spaces are shaped as a result of the multi-faceted negotiation and interaction 
between different professional groups and actors, and constantly reproduced socially. The International School 
Principals Conference (ISPC2019) aims to discuss the relationship between socio-spatial dimensions of architectural 
design and educational processes with different experts and academicians from the fields of architecture, educational 
sciences, humanity and sociology. The International School Principals Conference (ISPC2019) also aims to offer 
solutions to the problems arising from the physical characteristics of educational structures and thus aims to improve 
the spatial design quality of schools via promoting academic research and intensifying interdisciplinary interaction.
This book includes the abstracts of keynote and invited speeches, oral and poster presentations, workshops and best 
design samples which are presented during the ISPC2019. 
Wish to rich beneficial results for the participants and our children.

İstanbul, 20 Haziran/June 2019
Assoc. Prof. İbrahim Hakan KARATAŞ 

ISPC2019 Düzenleme Kurulu Adına
On behalf of ISPC2019 Organizing Committee 

Özetler, açılış konferansları, davetli konuşmalar, paneller, atölyeler, sözlü bildiriler, poster bildiriler ve iyi örnekler 
başlıkları altında, başvuru sırasına göre sıralanmıştır. 
Abstracts are listed in application order under the titles of keynote speeches, invited speeches, panels, workshops, oral 
papers, poster papers and best design samples.
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 Açılış Konferansları / Keynote Speaches
Açılış Konferansı / Keynote Speech - 1
Mecazi ve Gerçek Anlamıyla 
Öğretim Yerine Erişim Mimarisi
Prof. Dr. A. Uğur TANYELİ, İstanbul Şehir Üniversitesi

Pratik ve kuramsal tüm bilgiler için pasif değil, aktif edinme süreçleri geliştirmeyi hedefleyen bir 
çağda yaşıyoruz. Bunun anlamı, eğitim yaklaşımlarını bilginin öğretilir olmaktan çok, öğrenilir 
ve daha fazla da üretilir olduğu gerçeğini eksen alarak inşa etmek zorunda bulunduğumuzdur. 
Dolayısıyla, çok kanıksanmış ve eskitilmiş deyişle, “yaparak yapmayı öğrenmek” yerine, 
“araştırmayı araştırmak suretiyle öğrenmek” geçerli bir akademik politika olmalıdır. Bunun 
özellikle Türkiye’deki öğretim kavrayışının radikal biçimde değişmesini gerektirdiği aşikar. 
Yeni epistemik rejimde “öğretim” yerine “erişim” anahtar sözcük haline gelmektedir. Eğitim 
mimarisinin de bu doğrultuda biçimleneceği iddia edilebilir.
Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli 1952’de Ankara’da doğdu. MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora 
çalışmasını İTÜ’de yaptı. Sırasıyla MSGSÜ ve İTÜ Mimarlık Fakülteleri’nde, Anadolu Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde çalıştı. Michigan Üniversitesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları 
Merkezi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 1998’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne profesör 
olarak atandı. 2011’den başlayarak Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin kurucu 
dekanlığını yürüttü. 2014-2018 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlığını yaptı. Ağustos 
2018’den bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlığı görevini sürdürmektedir. 
Çalışmaları, Türkiye modernliğinin Osmanlı 16. yüzyılından başlayan bir kapsamda fiziksel çevre bağlamında 
irdelenmesi üzerinde yoğunlaşır. “İstanbul 1900-2000: Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak” (Akın 
Nalça, 2004), “Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar” (A. Yücel ile birlikte, Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma 
Merkezi ve GG, 2007), “Mimarlığın Aktörleri: Türkiye 1900-2000” (GG, 2007), “Rüya, İnşa, İtiraz: Mimari Eleştiri 
Metinleri” (Boyut, 2011), “Sınıraşımı Metinleri: Osmanlı Mekanının Peşinde”nin (Akın Nalça, 2015) ve “Yıkarak 
Yapmak”ın (Metis, 2017) da aralarında bulunduğu ondan fazla kitap yazmıştır. 
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Açılış Konferansı / Keynote Speech - 2
Yenilikçi Okullar İçin Değişimin 
Tasarımı ve Liderliği
Designing And Leading Educational Change 
For Innovative School
Prof. Khalid ARAR (Ph.D.), Al-Qasemi Academy
Associate Professor of Educational Leadership & Policy Analysis

Konuşmanın temel eksenini, yenilikçi ve deneysel okullarda değişimin tasarımı ve liderliği 
için akademik çalışmalarda öne çıkan, özel ve güncel gelişmeler oluşturmaktadır. Ayrıca 21. yy 
gereksinimlerini karşılayan okullar oluşturmak amacıyla yenilikçi okullarda eğitim değişikliği 
tasarlama ve uygulama yolları ile yöntemleri hakkında değerlendirmeler ele alınacaktır. 
7
The keynote will present cutting edge trends in the academic scholarship for designing and 
leading educational change for innovative and experimental schools. The keynote also attempts 
to explore strategies and steps for designing and implementing educational change in innovative 
schools aiming to re-invent schools to meet the 21st century challenges.

Dr. Khalid Arar Al-Qasemi Academic College rektörü olan Prof. Khalid Arar, eğitim yönetimi, eğitim liderliği, eğitimde politika 
analizi ve yükseköğretim alanlarında ihtisas sahibidir. Çalışmalarını Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Amerika ve birçok ülkelerarası 
bağlamda yürütmüştür. Araştırmaları, detaylı olarak eğitim liderliği ve yükseköğretimde eşitlik ve çeşitlilik konularında 
odaklanmaktadır. Dr. Arar, Emarald tarafından, çok fazla yorum yapılan makale ve SAGE Yayıncılık tarafından seçkin makale ödülleri 
ile ödüllendirilmesinin yanı sıra, yüzden fazla bilimsel yayının yazarıdır. Kendisi, International Journal of Leadership (Uluslararası 
Liderlik Dergisi)’te yardımcı editör olarak hizmet vermektedir. Yönetimde ve Liderlikte Arap kadınları (2013, Palgrave), İsrail’de 
Filistin Azınlığında Yüksek Öğretim (2016, Kussuai Haj-Yehia ile) kitaplarını yazdı. Yüksek Öğretim, Çok Kültürlü Eğitim ve Eğitim 
Liderliği alanlarında: Turbülans Zamanında Eğitimde Yönetim (Emerald Yayıncılık, Alison Taysum ile); Eğitimde Duygu (Emerald 
Yayıncılık Izhar Oplatka ile); Zorlayıcı Şartlarda Öncü Okullar (Routledge, Deniz Orucu, Jane Wilkinson & Katherine Cummings-
Mansfield ile); Göçmenler, Sığınmacılar ve Yüksek Öğretimde Küresel Zorluklar (Peter Lang Yayıncılık, Kussai-Hej-Yehia; David 
Roose, & Yasar Kondakci ile); Eğitim, Muhaceret and Göç: Politika, Liderlik ve Değişen Dünya için Praksis (Emerald Yayıncılık, 
Jeffrey Brooks & ra Bogotch ile)’i içeren altı farklı kitabın editörlüğünü yaptı.
7
Dr. Khalid Arar President of Al-Qasemi Academic College, specializes in research on educational administration, leadership 
and policy analysis in education and higher education. He conducted studies in the Middle-East, Europe and in North America 
and in many other cross-national contexts. His research focuses broadly in equity and diversity in educational leadership and 
higher education. Dr. Arar is author of over 100 scholarly publications, while awarded highly commended paper by Emerald, and 
Outstanding paper by Sage publication. He serves as associate editor for the International Journal of Leadership (Routledge). 
He authored Arab women in management and leadership (2013, Palgrave); Higher Education among the Palestinian Minority 
in Israel (2016, Palgrave, with Kussai Haj-Yehia); and edited six different books in Higher Education, Multicultural Education, 
and Educational Leadership including: Governance in Education in Turbulence Era (Emerald Publishing, with Alison Taysum), 
Emotion in Education (Emerald Publishing with Izhar Oplatka), Leading Schools in Challenging Circumstance (Routledge, 
with Deniz Orucu, Jane Wilkinson & Katherine Cummings-Mansfield), Migrants, Refugees and Global Challenges in Higher 
Education (Peter Lang Publishing, with Kussai-Hej-Yehia; David Roose, & Yasar Kondakci) and Education, Immigration and 
Migration: Policy, Leadership and Praxis for a Changing World (Emerald Publishing, with Jeffrey Brooks  & Ira Bogotch). 
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 Davetli Konuşmalar / Invited Speeches
Davetli Konuşmacı / Invited Speech - 1 
Toplumla Etkileşime Olanak Tanıyan Okulların 
Tasarımı
Designing Schools Allowing For Interaction With 
The Society
Dr. Öğr. Üyesi B. Ece ŞAHİN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Toplum tarafından kullanılabilen mekânlara sahip okullar, öğrenciler ve toplum için sağladığı 
kazanımlarla yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenme ortamları haline gelebilmektedir. Bu 
doğrultuda okulun, öncelikle toplum kullanımına açık ortak mekânların geliştirilmesi hedeflenerek 
ve beraberinde kullanımın desteklenmesi, güvenliğin sağlanması gibi konular gözetilerek 
tasarlanması gerekmektedir. Ortak kullanım alanları, okulun iç mekân organizasyonu içerisinde 
binanın merkezinde ya da çeperlerinde yer alabilmektedir. Öğrencileri ve okula gelenleri karşılayan 
okul girişi, çok amaçlı salon, atriyum ya da özelleşen işlevlere sahip okul kafeteryası,  kütüphane gibi 
ortamların toplum kullanımı düşünülerek tasarlanması önem taşımaktadır. Okulun açık alanlarının 
tasarımında da toplum kullanımı için olanak yaratılmasıyla kentlerde gereksinim duyulan sağlıklı 
yaşam alanlarının geliştirilmesi sağlanabilmektedir. Okul ve toplum etkileşime olanak tanıyan 
okulların tasarımı toplumsal gelişim açısından önemli görülmelidir. 
7
Schools with public spaces available for use by the society can be transformed into learning 
environments supporting lifelong learning with the advantages provided to the students and the 
society in general. Schools should be designed by aiming at improving public areas for common 
use, supporting the use and ensuring the security thereof. Areas for common use may be located 
in the center or periphery of the school depending on the interior layout organization of the 
school.  It is important that the reception area welcoming the students and visitors, the multi-
purpose space, atrium or areas serving special functions such as the cafeteria or the library are 
designed by taking public use into consideration. It will be possible to develop healthy living 
environments that are required in urban areas by designing outdoor spaces available for use 
by the society at schools. Designing schools allowing interaction between the school and the 
society is important for social development. 

1977 yılında Bursa’da doğan B. Ece Şahin, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuş, 
aynı bölümde 2006 yılında yüksek lisans ve 2011 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2000-2005 yılları arasında 
özel bir mimarlık ofisinde tasarımcı mimar olarak çalışan Şahin, 2005 yılında araştırma görevlisi unvanıyla başladığı 
akademik çalışma sürecine halen Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak 
devam etmekte; çocuk mekânları tasarımı, okulöncesi eğitim mekânları ve okul tasarımı konuları çerçevesinde 
çalışmalarını sürdürmektedir.
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7
Ece Şahin was born in Bursa in 1977. She graduated from the Department of Architecture of Uludağ University in 
1999, completed graduate studies in 2006 and doctoral studies in 2011 in the same department. Ece Şahin worked as 
a designer architect in a private architectural firm between 2000-2005. She started her academic career in 2005  as a 
research assistant and she is currently a faculty member of Bursa Uludağ University Department of Architecture with 
a doctoral degree. She is currently conducting research studies on the design of children’s spaces, spaces of preschool 
education and schools.   

Davetli Konuşmacı / Invited Speech - 2
Yeşil Tasarımlı Okullar
Doç. Dr. Semiha ŞAHİN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Okul yerleşke ve binaları genel anlamda itibar kaynağı olarak eğitime verilen önemin 
göstergesidir. İçinde bulunanların değer, davranış ve kültürlerini yansıtır; zemin, duvar ve 
tuvaletler gibi birimlerin yapısı sosyal ve kültürel bağlamda oluşur. Bu durum sorumlu kişilerin 
bilgi, vizyon, ilgi ve sorumluluk düzeylerini yansıtır. Kötü durumdaysa öğrenci, öğretmen ve 
velilerde değersizlik ve terk edilmişlik hissi uyandırır. Okul bina ve kampüsü özellikleri kişisel 
sağlığı, okul iklimini, okul yaşam doyumunu ve tüm bu değişkenlerle öğrenci başarısını etkileme 
özelliğine sahiptir (Şahin, 2016, 2018a, 2018b). Akustik düzen, ışık kalitesi, havalandırma, 
termal/nem özellikler, renk, ferahlık, hijyen ve ergonomiklik özellikleriyle biyolojik ve psikolojik 
sağlık ile öğretim ve yaşam kalitesini olumlu-olumsuz etkiler. Tüm bunlar okul iklimi ve okul 
yaşam doyumu aracılığıyla, öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve akademik gelişimini etkiler. 
Gelişmiş özelliklere sahip okullarda medya merkezleri ve öğrenme alanlarında/sınıflarda sanal 
yollarla öğrenme öğrencilerin doyum ve öğrenmesini olumlu etkiler. Okul binaları önemli bir 
yatırımdır ve eğitim sistemleri için ana harcama kaynağıdır. Bu kapsamda oldukça uzun yıllar 
kullanmaya uygun tasarlanmalıdır. Araştırma ve bilimsel verilerden yeterince yararlanılmadan 
tasarlanan okul binalarında meydana gelen zarar (fiziksel ve psikolojik sağlık giderleriyle kalitesi 
sınırlı eğitim gibi) daha büyük bedel ödenmesine neden olur. Kalitesiz eğitim yeterli katma 
değer getirmeyeceği için olması gereken ekonomik büyüme sağlanamaz.
Semiha Şahin, Ordu’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ordu’da tamamladı. Sınıf öğretmenliği eğitimini Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinde tamamladı. Eğitim yönetiminde lisans (1995), yüksek lisans (1997) ve doktora eğitimini 
(2003) Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sonuçlandırdı. Doktora sonrası araştırmalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde sürdürdü. Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik ve ilköğretim müfettişliği 
yaptıktan sonra, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve 
başladı. 2004’de yardımcı doçent, 2013’de doçent unvanlarını aldı. Yayınlanmış kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası 
makalesi vardır. Çalışma alanı daha çok okul kültürü, liderlik, örgütsel psikoloji ve okul bina tasarımı üzerinedir.  
Bunun yanında yurtiçi ve yurtdışında sempozyum ve kongrelere katıldı. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projeleri dahil 
10 ayrı projede yürütücülük vb. gibi olmak üzere farklı görevler yapmıştır. ABD’de misafir öğretim üyesi olarak 
bulunduğu üç yılda iki proje yürütmüştür. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi 
ABD’de öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Davetli Konuşmacı / Invited Speech - 3
Okulların Tasarım Prensipleri: Öğrenci-Estetik-
Yapı-Eğitim İlişkisi
Design Principles Of Schools: Student-Aesthetics-
Structure-Education Relationship
Semra UYGUR, Uygur Mimarlık
Okulların tasarım prensipleri, öğrenci-estetik ve yapı-eğitim ilişkisi ile ilgili  bilgi ve birikimler bize ne söylüyor? 

Semra UYGUR, 1956 yılında Erzincan’da doğdu. 1974’de İstanbul Üsküdar Kız Lisesi’nden mezun oldu. ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nden 1980 yılında lisans, 1984 yılında lisansüstü diplomalarını aldı. 1983 yılından beri mimari tasarım ve proje 
çalışmalarını yürütüyor. 1986 yılında Özcan Uygur ile birlikte Uygur Mimarlık ‘ın kurucu ortağı oldu. 

1995-1996’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde, 2001-2002 ve 2005-2006 ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi 
olarak tasarım stüdyolarına katıldı. Katıldığı yetmişin üzerinde mimari proje yarışmasında sekizi birincilik olmak üzere 
otuzsekiz ödül ve mansiyon kazandı. Ulusal mimari proje yarışmalarında asli jüri üyesi olarak bulundu. TED Ankara 
Koleji Yumrubel Yerleşkesi ile Mimarlar Odası 2004 Ulusal Mimarlık Ödüller’inde yapı dalı ödülü, CER Modern Sanatlar 
Merkezi ile TSMD 2010 yılı tasarım ödülünü, Diyarbakır Yenişehir Belediye Binası ile 2018 Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde 
yapı dalı ödülü aldı. 2015 yılında 2A Asian Architecture Awards kapsamında farklı kategorilerde iki projesi ile iki birincilik 
ödülü ve 2016’da Güngören Tozkoparan Ortaokulu ile THBB Mimarlık Ödülü’nü kazandı. 

Davetli Konuşmacı / Invited Speech - 4
Ergonomik Okul
Ergonomic School
Uzm. Fzt. Esma Nur KOLBAŞI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ergonomi, insan ve insanın kullandığı nesneler arasında verimli ve güvenli bir etkileşim ortaya 
çıkarmayı amaçlayan uygulamalı bir bilimdir. Ergonomi bilimi, özellikle bir işi/uğraşı gün 
içerisinde uzun saatler devam ettiren bireyler açısından önem arz etmektedir. Okul çağındaki 
çocukların en uzun vakit geçirdikleri ortam okuldur. Ayrıca, son yıllarda eğitim yapılarında 
yapılan incelemelerde, öğrencilerin fiziksel ve akademik gelişimlerinde okul ergonomisinin 
temel rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, eğitim 
kurumlarında ergonomi bilimi esaslarına göre düzenlemeler yapılmasının önemi görülebilir. 
“Ergonomik Okul” terimi içerisine dersliklerden bahçeye kadar eğitim kurumuna ait tüm alanlar 
dahildir. Bu alanlarda mekânsal, termal, işitsel ve görsel konforun sağlanması ile “Ergonomik 
Okul” statüsü elde edilebilir. Bu bağlamda, ergonomik düzenlemelerde en önemlisinin derslik 
ergonomisi olduğunun altı çizilmelidir. Özellikle, öğrencilerin tüm gün temas içerisinde olduğu 
donatı malzemelerinin (sıra, masa vb.), o yaş grubunun antropometrik özelliklerine uyması 
gerekmektedir. Bu sayede, güvenli, sağlıklı ve etkili bir eğitim hizmeti sunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Çocuk, Adölesan
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7
Ergonomics is an applied science aiming to produce an efficient and safe interaction between 
the people and the objects that people use. Ergonomics is particularly important for individuals 
who maintain a work/occupation for long hours in a day. School-aged children spend the most 
of their time at schools. Additionally, it was concluded in the recent researches conducted in the 
schools that ergonomics played a fundamental role in the academic and physical developments 
of the students. Considering all these, the importance of designing schools based on the 
principles of ergonomics  may be clearly seen. “Ergonomic School” term includes all the areas 
in a school, from classrooms to schoolyards. “Ergonomic School” status may merely be achived 
by providing spatial, thermal, audio and visual comfort in these aforementiod areas. In this 
context, it should be underlined that the classroom ergonomics is the most important of all. 
Spesifically, the classroom furnitures which students interact with all day must comply with 
the anthropometric characteristics of this age group. In this way, a safe, healthy and effective 
education may be provided. 

Keywords: Ergonomics, Child, Adolescent
Esma Nur Kolbaşı, 2015 yılında Başkent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nü birincilikle 
tamamlayarak mezun oldu. 1 yıllık klinik deneyiminin akabinde, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 1 yıl daha klinik çalışmalarına devam ettikten sonra, 
halen çalışmakta olduğu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Temmuz 2018’de yüksek lisans eğitimini tamamlayarak “Uzman 
Fizyoterapist” ünvanına hak kazandı. Eylül 2018’de İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda Doktora Programına başladı. İlgi alanları kas iskelet sistemi 
sağlığından, adölesanlarda duruş ve omurga problemlerine ve nörolojik rehabilitasyona kadar geniş bir yelpazeyi 
kapsamaktadır. 
7
Esma Nur Kolbaşı has been graduated from Başkent University, Physiotherapy and Rehabilitation Department in 
2015 with high honour degree. After a year of clinical experience, she was accepted for Master of Science Degree in 
İstanbul University, Department of Physiotherapy and Rehabilitation in 2016. Following an another year of clinical 
work, she has been appointed as a research assisstant in İstanbul Medeniyet University, Faculty of Health Sciences, 
Department of Physiotherapy and Rehabilitation where she is currenly working. In July 2018, she finished her Master 
of Science Degree. She has been accepted for a doctorate/PhD programme in the İstanbul University- Cerrahpaşa, 
Institute of Graduate Studies, Department of Physiotherapy and Rehabilitation in September 2018. She has a wide 
range of area of interest consisting from musculoskeletal health to posture and spine problems in adolescents and 
neurologic rehabilitation. 
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  Paneller / Panels
Panel – 1 
Türkiye’de Okul Tasarımı Ve Estetiği: Sorunlar, 
İhtiyaçlar ve Eğilimler
School Design And Aesthetics in Turkey: 
Problems, Needs And Trends
Türkiye’de okul tasarımı ve estetiği alanında karşı karşıya kalınan temel sorunlar nelerdir? 
Sorunun kaynağı politik midir, uygulama mıdır? Okul tasarımı ve estetiği alanında hangi ihtiyaçlar 
gözönünde bulundurulmalıdır? Eğitim ortamlarının tasarımında çağdaş eğilimler nelerdir? 
Türkiye çağdaş eğilimleri eğitim ortamlarının tasarımına ne düzeyde yansıtabilmektedir? 

Mehmet Ali ÖZKAN (Moferatör/Chair), Yenidoğu Okulları
Kahramanmaraş doğumlu Mehmet Ali Özkan Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1993’te 
mezun oldu. 1997’de başladığı edebiyat öğretmenliği ve bölüm başkanlığı gibi görevlerini 2014’e dek sürdürdü. Bu 
tarih aralığında Edam eğitim danışmanlığı bünyesinde Türkçe kitapları yazan bir ekipte yer aldı ve bir yandan da 
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans yaptı. 2014’te Yenidoğu Eğitim Kurumlarında çalışmaya 
başladı; Progel adlı ar-ge birimin koordinatörlüğünü 2018’e dek yürüttü ve bu birimdeki ekibiyle birlikte tüm dersler 
için özgün müfredat ve kitap çalışmaları yaptı, yerli ve özgün bir eğitim sistemi geliştirme çalışmaları gerçekleştirdi. 
Halen aynı kurumda genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı, Suç ve Ceza, 
Kainat ve Aşkınlık… gibi kitapların da yer aldığı çevirileri ve Eskizler adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Servet Özdemir, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 1983 yılında lisans öğrenimini, 1986 
yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1989 yılında Selçuk Üniversitesinden Doktora derecesini almıştır. Gazi 
Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmış; uzun yıllar çalıştıktan sonra bir süre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde 
Eğitim Fakültesi dekanlığı görevini yürütmüştür.  Prof. Özdemir, MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü (2003-
2004), MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü (2004-2006) ve Milli Eğitim Akademisi Başkan Vekilliği (2006) 
görevlerini de yürütmüştür. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması 
ve Ekonomisi alanlarında çalışma yapan Prof. Özdemir, halen Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde 
öğretim üyesidir.

Semra UYGUR, Uygur Mimarlık
1956 yılında Erzincan’da doğdu. 1974’de İstanbul Üsküdar Kız Lisesi’nden mezun oldu. ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nden 1980 yılında lisans, 1984 yılında lisansüstü diplomalarını aldı. 1983 yılından beri mimari tasarım ve 
proje çalışmalarını yürütüyor. 1986 yılında Özcan Uygur ile birlikte Uygur Mimarlık ‘ın kurucu ortağı oldu. 

1995-1996’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde, 2001-2002 ve 2005-2006 ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim 
görevlisi olarak tasarım stüdyolarına katıldı. Katıldığı yetmişin üzerinde mimari proje yarışmasında sekizi birincilik 
olmak üzere otuzsekiz ödül ve mansiyon kazandı. Ulusal mimari proje yarışmalarında asli jüri üyesi olarak bulundu. 
TED Ankara Koleji Yumrubel Yerleşkesi ile Mimarlar Odası 2004 Ulusal Mimarlık Ödüller’inde yapı dalı ödülü, 
CER Modern Sanatlar Merkezi ile TSMD 2010 yılı tasarım ödülünü, Diyarbakır Yenişehir Belediye Binası ile 2018 
Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde yapı dalı ödülü aldı. 2015 yılında 2A Asian Architecture Awards kapsamında farklı 
kategorilerde iki projesi ile iki birincilik ödülü ve 2016’da Güngören Tozkoparan Ortaokulu ile THBB Mimarlık 
Ödülü’nü kazandı. 

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



40 ISPC2019

Ahmet YILMAZ, Mi’Mar Mimarlık 
1972, Tokat doğumlu Ahmet Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ nde lisans, 
Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Bölümü’nde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
Lisans eğitimini tamamladığı 1994 yılından beri çeşitli ofislerde proje yöneticisi ve şantiye şefi olarak çok sayıda 
projede görev aldı. Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü I. Bina projesi, 2002 yılında 8. Ulusal Mimarlık Sergisi 
ve Ödülleri, Yaşam Çevresi Ödülü’ne layık görüldü ve 2004’te Dolapdere Kampüsü II. Bina projesi, Yapı Ödülü’ne 
aday gösterildi. 2012 yılından beri Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde mimari 
tasarım dersleri vermektedir.

Gökhan YÜCEL, MEB Danışmanı 
1977 yılında İstanbul Fatih-Karagümrük’te doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Essex Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 
Oxford Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde karşılaştırmalı siyaset ve kamu politikaları 
okudu. 2012 yılında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government’ta Kamu Liderliği Programı’na 
tam burslu katıldı ve başarıyla tamamladı. İngiltere’de Oxford Üniversitesin’de dersler verdi ve çeşitli danışmanlık 
şirketlerinde çalıştı. 2009-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda danışman olarak görev aldı. 2010 yılında 
yürütülen ‘Türkiye’nin Eğitim Sistemi Sonuçlarının İyileştirilmesi’ çalışmaları esnasında MEB adına görev alan ekibi 
yönetti.  Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak yönetim, markalama, dijitalleşme ve iletişim dersleri 
verdi. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mühendislere yönelik Stratejik İletişim ve 21. Yüzyılda İletişim Becerileri 
dersini vermektedir. Son beş yıl içinde ‘Başarısızlık Şart’, ‘Öğretmenden Astronot Olur mu?’, ‘Bir Yaşam Alanı ve Okul 
Olarak Köprü’ ve ‘Yapay Zeka Nesli’ başlıklı TEDx konuşmalarını gerçekleştirdi. 2017 yılında Birleşmiş Milletler 
İletişim Ofisi’ne dijital diplomasi danışmanlığı ve raportörlüğü yapmıştır. Gökhan Yücel, mevcut çalışmalarını 
yapay zeka, dijital dönüşüm, küresel eğitim politikaları, eğitim teknolojileri, dördüncü endüstri devrimi, stratejik 
iletişim, siyasal iletişim kampanyaları, geleceğin teknoloji ve istihdam trendleri, dijital diplomasi başlıkları üzerine 
yoğunlaştırmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizdeki toplantılarda davetli konuşmacı olarak yer almıştır.  
The Guardian başta olmak üzere birçok gazete ve dergide yazıları yayınlanan Gökhan Yücel, Varkey Vakfı Küresel 
Öğretmen Ödülü (Global Teacher Prize) Akademisi Seçici Jüri Üyesidir. OECD’nin 2030’da Eğitim Projesi’nin 
danışma kurulu üyesidir.  2018’in Temmuz ayından bu yana Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Bakan Müşaviri 
ünvanıyla danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Panel – 2
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Okul 
Tasarımı ve Estetiği
School Design And Aesthetics in Turkey From 
Tanzimat Period To Republic Period 
Türkiye’de modern eğitim sisteminin hayata geçtiği 19. Yüzyıl, aynı zamanda modern eğitim 
yapılarının da tartışılmaya başladığı dönem olmuştur. Tanzimat ve Cumhuriyet dönemi boyunca 
eğitim yapılarının tasarım ve estetiğinde öne çıkan politikalar neler olmuştur? Uygulamanın 
önceliklerini belirleyen tercihler nelerdir? Tanzimat ve Cumhuriyet dönemlerinin iki asra yakın 
tecrübe ve birikiminden 21. Yüzyıl eğitim ortamlarının geliştirilmesine dair ne tür dersler çıkarılabilir? 

Dr. Ayşe AKSU (Moderatör/Chair), İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
1973 İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı fakültenin Din 
Eğitimi bölümünde hazırladığı “Yabancı Okullarda Kızların Din Eğitimi (Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Örneği)” adlı 
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yüksek lisansını 2003’te bitirdi. “Amerikalı Misyonerlerin Osmanlı Anadolusu’ndaki Eğitim Faaliyetleri (1820-1900) ve 
Osmanlı Toplum Yapısına Etkileri” başlıklı doktora tezini ise 2010’da tamamladı. Bu konularda telif ve çeviri kitapları ve 
makaleleri bulunmaktadır. Halen eğitim-öğretim ve yazı çalışmalarına devam etmektedir. 

Dr. Öğr. Üyesi Göksun AKYÜREK ALTÜRK, Bahçeşehir Üniversitesi
Türkiye’de Modern Eğitimin Tarihsel Bağlamı ve İlk Üniversite Darülfünun’un Kuruluş Süreci
Tanzimat modernleşmesinin İstanbul’daki en görünür tasarılarından biri olan Darülfünun’un 
kuruluşu, içinde yer alacağı yapıya içkin olarak yaşanmış ilginç bir süreçtir. Yapının kentteki 
konumu ve mimari özellikleri bu tasarıya atfedilen önemin ve beklentilerin büyüklüğünü 
yansıtır. Ancak kurumsal yapının içeriğindeki belirsizlikler binanın kaderini de etkilemiş ve 
ilk yapı bu işlevi çok kısa bir süre üstlenebilmiştir. Türkiye’de modern üniversitenin öncüsü 
olarak kabul edilen Darülfünun’un daha sonraki kurumsallaşma süreci kadar kurumun kentsel 
mekanda kamusal bir merkez haline gelmesi de kolay olmamıştır. Arşiv kaynaklarına dayanan 
bu çalışmada ilk Darülfünun tasarısıyla ortaya çıkan bir “üniversite” inşa etme sürecinin mimari 
ve mekansal tarihi tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Darülfünun, Üniversite, Mimarlık Tarihi 

The Historical Context of Modern Education in Turkey and the Process of Founding the First 
University, Darülfünun
Darülfünun has been the most visible project of Tanzimat modernization in Istanbul and the 
formation of the institution has been  immanent to the formulation of its building. The urban 
location and architectural features of the building reflects the magnitude of the prominence 
and expectations attributed to this project. Yet, the uncertainties of the institutional body had 
affected the building’s fate and the first Darülfünun building could not perform this function for 
very long. Not only the institutionalization of Darülfünun, the precursor of modern university 
in Turkey, but also its becoming a public core in the city has been very easy processes. Based 
on an archival research, this study will attempt to discuss the architectural and spatial history of 
founding a “university” in Istanbul, through the case of the first Darülfünun project.
Keywords: Darülfünun, University, Architectural History 
Göksun AKYÜREK ALTÜRK
Lisans eğitimini ODTÜ, Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ODTÜ Mimarlık Tarihi, Kuram ve Eleştirisi 
programında, doktorasını YTÜ, Mimarlık Tarihi, Kuram ve Eleştirisi programında tamamladı. 2002-2012 yılları 
arasında Gebze Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Halen Bahçeşehir 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktora tezi Bilgiyi Yeniden İnşa Etmek: Tanzimat Dönemi 
Osmanlı Mimarlığı (2011) ismiyle Tarih Vakfı tarafından yayımlanmıştır. On dokuzuncu Osmanlı  ve yirminci 
yüzyıl Türkiye mimarlık tarihi üzerine araştırma ve yayınları bulunmaktadır. Mimari tasarım ve mimarlık tarihi 
üzerine dersler vermektedir.

Şahin AYBEK, Eğitimci Yazar, MEB 
1977’de Malatya’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Malatya Akçadağ Öğretmen Lisesi’nde yatılı olarak okudu. İki yıl Almanya’da 
Goethe Enstitüsü’nde dil eğitimi aldı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliğini bitirdi. Aynı 
bölümde yüksek lisans yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi’nde Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri alanında 
doktora çalışmalarına başladı. Dokuz yıl özel öğretim kurumlarında eğitim yöneticiliği ve öğretmenlik, uzun yıllar da 
ülkenin farklı yerlerinde devlette felsefe öğretmenliği yaptı. Çeşitli kurumlara ve kişilere siyaset ve eğitim danışmanlığı yaptı. 
Çeşitli gazetelerde, dergilerde yazarlık ve yayın kurulu üyeliği yaptı. Bu arada üniversitelerde görevlendirme ile dersler verdi. 
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Siyaset Felsefesi ve Eğitim Felsefesi gibi temel alanlarda araştırmalar yapıp dersler vermektedir. Yazarın Kitapları: 1.Siyaset 
Felsefesine Giriş (7. Baskı) 2. Karl Marx’ın Siyaset Felsefesi (2. Baskı) 3. Siyaset Sosyolojisine Giriş (2. Baskı) 4. Eğitim 
Felsefesine Giriş (Baskıda) 5. Türkiye’nin Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri 6. Atatürk, CHP ve Eğitim (15. Baskı) 7. 
Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin, 8. Türkiye Eğitim Tarihi.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Okul Bina Tasarım Politikaları
Yeni bir devlet biçimi olarak Cumhuriyet, bütün alanlarda olduğu gibi eğitimde de yeni 
paradigmaları beraberinde getirmiştir. Bu yeni eğitim politikaları, eğitimin yapıldığı okul binalarını 
da etkilemiş, değişen mimariyle beraber, bu somut etki kendini okul bina tasarım politikalarında 
da ortaya koymuştur. Yeni devlet modelinde olduğu üzere; eğitimde ve okul bina tasarım 
politikalarında da alınan geleneğin yani Osmanlı ve Selçuklu’nun mirasının batıyla bir sentezi 
söz konusudur. Modern ulus devlet fikri kendini eğitim ve mimaride de hissettirmiş ve okul 
binaları da bu felsefeye uygun tasarlanmıştır. Ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki okul bina tasarım 
politikalarına “I. Ulusal Mimarlık Anlayışı”, yabancı mimarlar ve “II. Ulusal Mimarlık Akımı” damga 
vurmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Osmanlı’nın eğitim politikalarının ve mimarisinin yerini 
Cumhuriyet’in yeni anlayışı almıştır.

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Mimari, Okul Bina Tasarımları

The Policies of Designing School Buildings in the Early Years of Turkish Republic
Republic as a new state regime has lead to new paradigms in education as in the other fields. 
These new paradigms have affected the school buildings; with the changing architecture, 
this concrete effect has been quite clear in the policies of designing schools. The synthesis 
of Ottoman and Seljuk’s heritage with the west is obvious in education and the policies of 
designing the schools as in the new state ruling system. The idea of modern nation-state has 
made itself apparent in education and architecture and the school buildings have been designed 
based on this philosophy.“I. National Architecture Perception”, Foreign Architects and “II. 
National Architecture Trend” has influenced the policies of designing schools in the early years 
of Turkish Republic. The new understanding of Turkish Republic has replaced the educational 
policies and architecture of Ottoman in the early years of Turkish Republic.

Keywords: Education, Architecture, Designs of School Buildings.

Panel – 3
Eğitim Yapılarında Erişebilirlik
Accessibility of School Buildings
Erişilebilirlik, toplumsal hayata katılımın en temel gerekliliklerindendir. Eğitim, sağlık ve istihdam 
gibi tüm bireylerin sahip olduğu haklardan engelli bireylerin de eşit şekilde ve bağımsız olarak 
yararlanabilmeleri için TBMM tarafından 2005 yılında kabul edilen 5378 sayılı Engelliler Kanunu 
ülkemizde erişilebilirlik anlamında önemli yenilikler ortaya koymuş ve kamuya açık tüm alanların 
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erişilebilir hale getirilmesi için geçiş süreci öngörmüştür. Aynı şekilde ülkemizin taraflarından 
birisi olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmeside erişilebilirliği temel haklardan 
birisi olarak görmektedir. 20/07/2013 yılında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 
gereği ulusal düzeyde izleme ve denetleme önceliklerini ve hedeflerini belirleyen yıllık planlar 
hazırlanmaktadır. Erişilebilirlik yönetmeliğinin amacı, umuma açık hizmet veren her türlü yapı, 
açık alanlar ve toplu taşıma araçlarında denetimi yapacak olan komisyonların oluşturulması, 
çalışma usul ve esasları ile idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususları belirlemektir. 
Yönetmelikte yapılan düzenlemelerle her ilde Vali Yardımcısı başkanlığında kurulan erişilebilirlik 
komisyonları; izleme ve denetleme programını hazırlayarak umuma açık hizmet veren her 
türlü bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarını TSE’nin uygun gördüğü erişilebilirlik standartları 
doğrultusunda hazırlanmış formlarla denetlerler. Yapılan denetlemeler sonucu erişilebilir olan 
kurumlara Valilik tarafından erişilebilirlik belgesi verilirken eksik tespit edilen kurumlara idari 
para cezası uygulanır ve cezaya esas eksiklerin giderilip giderilmediğine dair denetim tekrarlanır. 
Okul binaları eğitim sistemimizde önemli bir yer tutmaktadır. Okul binalarının erişilebilir olması 
ise gerek eğitim hakkının kullanılması gerekse eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından 
önemlidir. Evrensel tasarım ilkeleri gözüne alınarak tasarlanan okullar çoğulcu, katılıma olanak 
veren, insanlara kullanım kolaylığı sağlayan özellikleri ile insan haklarına saygılı yapılardır. Bu 
ilkeleri gözardı eden yapılar ise engelli çocuklar ve/veya velileri açısından ayrımcılığı ve eşitsizliği 
gözler önüne sermektedir. Okulların mimari tasarım aşamasında erişilebilir mekanlar olarak 
tasarlanması, gerek kullanıcı sayısının artması gerekse yasal yükümlülüklerin ortaya çıkaracağı mali 
külfetlerden kurtulunması açısından önem teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okullarda ve Eğitim Ortamlarında Erişilebilirlik, Herkes İçin Tasarım, 
Evrensel Tasarım. 

Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ (Moderatör/Chair), İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında aynı bölümde başladığı yüksek 
lisans eğitimini 2004 yılında tamamladı. Eylül 2001- Mayıs 2002 arasında, Amerika’nın Massachusetts eyaletindeki 
Perkins Görme Engelliler Okulu (School for the Blind)’nda, çok engelli görmeyen çocuk ve gençlerin eğitimi konusunda 
katıldığı Eğitim Liderliği Programı’ndan mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 
Bölümü’nde başladığı doktorasını Haziran 2012’de tamamladı. 1998 yılında Psikolojik Danışman olarak atandığı Türkan 
Sabancı Görme Engelliler Okulu’ndaki görevine, Şubat 2006’dan Ekim 2010’a kadar “Erken Müdahale ve Çok Engelliler 
Birimleri”nden ve İş Okulu’ndan sorumlu müdür yardımcısı olarak devam etti. Temmuz 2011 ile Nisan 2012 arasında, 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Özel Eğitim Okulu kurucu müdürü olarak görev yaptı. Ocak 2013-Temmuz 
2015 tarihleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeliği 
ve bölüm başkanlığı görevlerini üstlendi. 2008 yılından bu yana çeşitli üniversitelerde ders ücretli öğretim üyesi olarak 
dersler vermektedir. ICEVI (Görme Engelli Kişilerin Eğitimi Uluslararası Konseyi) Türkiye ülke temsilcisi, Ayşe Nurtaç 
Sözbir Günebakan Çok Engelli Görmeyen Çocuklar ve Ailelerine Destek Derneği Genel Sekreteri ve Türkiye Beyazay 
Derneği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’dır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, STK’larLA ve 
AB tarafından finanse edilen projelerde görevler üstlenen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Dr. Ayyıldız, evli ve iki çocuk annesidir. 

Çalışma Alanları: Erken çocukluk eğitimi, erken çocukluk özel eğitimi, görme engelli çocuklar, çok engelli 
görmeyen çocuklar ve görme-işitme engelli çocukların erken müdahale çalışmaları ve aile eğitimleri, öğretmen 
eğitimi, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP).
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Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

1974 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında ODTÜ’den Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans, 2002 
yılında Marmara Üniversitesinden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans derecelerini aldı. 
2008 yılında ise Anadolu Üniversitesinden Özel Eğitim alanında “Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı 
(OÇİDEP) ev uygulaması sürecinin ve sonuçlarının incelenmesi” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 1995-2010 
yılları arasında çeşitli kurumlarda psikolojik danışman ve özel eğitim uzmanı olarak çalışmıştır. Halen, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrica, farklı üniversitelerde de 
lisans ve yüksek lisans dersleri yürütmektedir. 2015 Eylül-Kasım döneminde Atlanta’da bulunan Emory Üniversitesi 
ve Marcus Otizm Merkezinde (Emory University, Department of Pediatrics, School of Medicine, Marcus Autism 
Center) otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve uygulamalı davranış analizi konularında uygulama ve araştırma 
etkinliklerine katılmak amacıyla misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 

Halis KURALAY, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Md. Yrd. 

Halis Kuralay, 1968’de Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dünyaya geldi. 1986’da Büyük Çekmece Lisesi’nden mezun 
oldu. Aynı yıl Boğaziçi üniversitesi sosyoloji bölümünü kazandı. Fakat 2 yıl sonra psikoloji bölümüne geçerek, 
1992’de bu   bölümden mezun oldu. Kasım 1991’de aynı üniversitede   Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde danışma 
elemanı ve tercüman olarak memuriyete başladı. Şubat 1993’te Milli Eğitim Bakanlığı’na İngilizce öğretmeni 
olarak atanan Kuralay, İstanbul’da bulunan bazı okullarda psikolojik danışmanlık, İngilizce öğretmenliği, müdür 
yardımcılığı, müdür baş yardımcılığı yaptı. Şubat 2005 ile Ocak 2012 arasında  İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 
Özel Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı. Halen Aile ve Sosyal Politikalar, İstanbul İl Müdür Yardımcısı olarak 
görevine devam etmektedir.

2006-2011 arasında Ümraniye Kent Konseyi yürütme kurulu üyeliği ve engelli meclis başkanlığı görevlerinde 
bulundu. Bir dönem genel başkanlık, genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduğu Türkiye Beyazay Derneği’nin 
denetleme kurulu üyeliği, Bura Boğaziçi Üniversitesi mezunları derneği’nin disiplin kurulu üyeliği ve İgeder- İstanbul 
Gönüllü Eğitimciler Derneği’nin özel eğitim zümre başkanlığı görevlerini halen yürütmektedir. Ayrıca Uluslararası 
Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği’nin kurucularındandır.

2009-2012 yılları arasında   Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği 
halinde ve Türkiye Beyazay Derneği koordinatörlüğünde yürütülen “Eğitim Her Engeli Aşar” projesinin İstanbul İl 
Koordinatörlüğü’nü üstlendi.

Farklı radyolarda programcılık yapmış olan Kuralay, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış röportaj ve yazıları ile 
çeşitli radyo ve televizyonlarda yayınlanmış çok sayıda söyleşileri bulunmaktadır.

Avrupa Birliği ve Tika projelerinde görev alan Kuralay, çeşitli özel ve kamu kurumlarının davetiyle ülke çapında çok 
sayıda toplantılarda konuşmacı olarak görev almaya devam etmektedir.

Doğuştan görme engelli olan Kuralay, evli ve dört çocuk babası olup, ileri düzeyde  İngilizce bilmektedir. Halis Kuralay’ın 
yayınlanmış dört eseri bulunmaktadır; Yeniden Hayata Dokunmak, Abese Ruhu, Kör Öyküler, Fati’nin Maceraları.

Sabiha GÜRDEMİR, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü Peyzaj Mimarı
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Panel – 4
Öğrenme Ortamı Tasarımı
Designing Learning Environment
Zorunlu kitlesel eğitim sistemlerinin okul ve öğrenme ortamı tasarımının alternatifi nedir? 
Anaakım eğitim ortamları, eleştirel pedagoji bakımından nasıl değerlendiriliyor? Öğrenme 
ortamı tasarımı söz konusu olduğunda hangi kavramlar öne çıkmalıdır? Öğrenme ortamı 
tasarımının temel ilkeleri neler olmalıdır? 

Dr. Akif PAMUK (Moderatör/Chair), Yeni İnsan Yayınları 
1983 yılında Kütahya’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Kütahya’da tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi 
Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında “Vatandaş Yetiştirme Aracı Olarak Tarih Öğretimi: 
Trabzon-Tunceli Örneği” başlıklı teziyle aynı üniversitede uzman unvanını aldı. 2013 yılında “Bireysel ve Kolektif 
Kimliklerin İnşasında Tarih Algısının Rolü” başlıklı teziyle doktor oldu.

Farklı kimliklerle etkileşimin önemli olduğunu ve yatay toplumu oluşturmak için somut örneklerin üretilmesi 
gerektiği fikirlerinden hareketle sivil toplum alanında ekoloji hareketiyle ve alternatif eğitimle aktif olarak ilgilenen 
Akif Pamuk, 2009 yılından itibaren Yeryüzü Derneği kurucusu ve gönüllüsüdür. 

Yayına hazırladığı Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet kitabı, Savaşın ve Göçün Çocukları: Geçmişin Sesinden 
Arnavutköy isimli sözlü tarih çalışması, Kimlik ve Tarih ve Çevre ve İnsan Hakları Saha Araştırması Rehberi isimli 
kitapları bulunmaktadır. Akif Pamuk halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ömer ÖZKAN, Nisan Eğitim Kooperatifi

Datçalı ilkokul öğretmeni baba ile ev hanımı Marmarisli terzi anneden 18 Mart 1972’de Marmaris, Muğla’da doğdu. 
İlk ve orta eğitimini doğduğu Marmaris’te tamamladı. Yazın denizde balık avlayarak kışın da ormanda mantar 
toplayarak büyüdü. İlkokulda atletizm takımı ortaokulda voleybol takımı lisede futbol takımında oynadı. Hemen 
hemen tüm dersleri severek öğrendi. Üniversite sınavında kazandığı Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
bölümü okumak için geldiği Ankara’da 8 yıl yaşadı. 

Her ne kadar her fırsatta Marmaris’e kaçsa da 8 yıldan fazla kalmadı Ankara’da ve askerlik için geldiği İstanbul’da eşine 
ve çocukları İlke ve İdil’e kavuştu. Eşi Evren ile çok gezdiler, Mısır’da başlayan dünya gezileri 50 ülkeye ulaştı. Tayland, 
Avusturya, Arjantin, Hırvatistan, İtalya, Tunus, Almanya, Arjantin, Lübnan, Fransa, İsrail ve diğerleri. Servas’ta barış 
ve kültür faaliyetleri için çalışırken dünyaya kızları İlke ve İdil geldi. 2 yıl süren Waldorf Eğitmen eğitimini 2011 
yılında tamamladı. Aynı yıl Waldorf yuva girişimi velilerle ve sevgili Ulla ile birlikte başlattı.

Kuzguncuk’taki Anaokulu çocukları büyüdü ve 2017 Eylül ayında Beykoz’da Waldorf İlkokul girişimi başladı. 
 Waldorf  Okulları kurmak için Nisan Eğitim Kooperatifi kuruldu ve Başkanlığını halen yürütüyor. Ömer Özkan, 
Kuzguncuk, Büyükada, Beykoz, Beşiktaş, Waldorf yuva girişimlerinde eğitim gönüllüsü oldu. Köy Okulları Değişim 
Ağı Derneğinde Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı.  Waldorf girişimlerinde eğitim gönüllüsü olarak çalışmaya 
devam ediyor. 

Aytaç Tolga TİMUR, Açık Radyo 

1970 senesinde Kars’da doğdum. İlk ve Orta öğrenimimi İstanbul Acıbadem’de tamamladım. İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldum. Uzun yıllar serbest eczacı olarak çalıştım. Yeni İnsan Yayınevi kuruculuğu 
ve genel yayın yönetmeni yaptım. Ekoloji, yeşil politika, edebiyat ve çocuk serilerinden yayınlanan kitapların 
editörlüğünü yapmaya devam ediyorum. Ekoloji temel ilgi alanımı oluşturur ve bu konuda konuşmayı çok severim. 
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Ekolojiyi desteklemek için eğitim, felsefe, sanat, arkeoloji, tarih her alandan bulup buluşturur ve disiplinlerarası 
çalışmaktan hoşlanırım.

Permakültür ile ilgilenmeye 2012 senesinde başladım. Hayatın her alınına uygulanabilecek bu geniş ölçekli ve 
inanılmaz perspektif imkanları sunan, tasarım modeli ile, hayatın hemen hemen her alanında uygulamalar yapmaya 
başladım. Bu uygulamalar kırda, yeni, onarıcı ve sürdürülebilir yaşam alanları yaratmak olurken, kentte ekolojik 
yaşamın kapsayıcı ve tedavi edici bir şekilde uygulamasına dönüştü. Ana okullundan, ilkokul, ortaokul, lise ve 
üniversite öğrencileri yaptığım ve bir nevi şenlikli, yatay ve dayanışma ile paylaşımı açan çalışmalarla, edindiğim 
deneyimi oldukça fazla insanla pratiğe dönüştürme imkanı buldum.

Belediye çatısında yaptığım çalışmalarla, ekoloji alanına ilgi duyan, hayat boyu öğrenmeye meraklı yetişkinlerle, daha 
yaşanılabilir bir çevre kurmaya ve bilgi-paylaşım ağı oluşturmaya çalıştım.  İlk önceleri Yaşam Radyo’da program 
yaptım, 2017’den beri Açık Radyo’da Dünyayı Okumak isimli programı sunmaya devam ediyorum. Ayça İdil isimli 
bir kızım ve Cem Doruk isimli bir oğlum var. 

Ayşegül Ünal SARAÇ, Reggio Emilia Derneği

Büyük bir merak ve istekle bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
bölümünde yüksek lisans yaptı. Yetişkinlerle çalışmaya başladığında aynı zamanda Psikodrama Enstitüsünde 5 yıl 
boyunca eğitim aldı. Yetişkinlikte yaşanan her türlü problemin kaynağının yeterince sağlıklı geçmemiş “çocukluk 
yılları “ olduğuna tanık olduğunda çocuklarla çalışmaya karar verdi. 1997 yılından beri Altın Çağ Anaokullarında 
kurucu ve psikolog olarak çalışmaya devam etmektedir.

Alternatif Eğitim yaklaşımlarını araştırırken 2012 yılında Radikal bir karar aldı, Bilgi çağında “yeniden öğrenmek” 
zorunda kaldığımız zamanları yaşıyoruz. “Bilmek yetmez. Hepimiz bildiklerimizi unutup yeniden öğrenmek, 
kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız.” diye Reggio Emilia yaklaşımına dair öğrenme ve gelişme sürecine 
başladı. Özellikle çocuk ve öğretmen imajlarına öğrenme ortamlarının çocuğun doğasına uygun oluşuna hayran 
oldu. Türkiye’de henüz yeterince bilinmeyen Reggio Emilia yaklaşımını 7 yıl boyunca öğrenmeye ve uygulamaya 
büyük emek harcadı. Reggio Emilia yaklaşımını uygulayıp çocuklardaki etkisini gördüğünde bunu tüm çocuklara 
ve öğretmenlere hatta anne babalara ulaştırmak İçin kurulmasına da destek verdiği Reggio Emilia Derneği başkanı 
olarak çalışmaktadır. Bu derneğin tüm öğretmenlere “bilgi ve ilham” kaynağı olması İçin çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Yılmaz ERDAL, Fide İdealtepe Ortaokul Müdürü

1980 yılında Adana’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli özel ve devlet okullarında psikolojik danışman ve yönetici 
olarak çalıştı. Geştalt terapi, psikodrama, bilişsel terapi, çözüm odaklı terapi gibi alanlarda uzun dönemli eğitimlere 
katıldı. Yaratıcı drama alanında eğitimci eğitimi programlarında uzun yıllar çalışmalar yürüttü. Fide Okulları 
İdealtepe Kampüsünde Ortaokul Müdürü olarak görev yapıyor.
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Forum
Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği: 
Politika ve Uygulama
School Design And Aesthetics in Turkey: 
Policies And Practices
Okul tasarımı ve estetiği konusunda MEB ne düşünüyor, ne planlıyor, nasıl 
uyguluyor? Okulların yerlerine, planlarına ve imarlarına kim nasıl karar veriyor? MEB’in okul 
tasarımı ve estetiği konusundaki kararlarını etkileyen unsurlar, kurumlar ve politikalar nelerdir?  

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜLBÜL (Moderatör/Chair), İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 
öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik (İngilizce) Öğretmenliği Bölümü’ndeki 
lisans eğitimini 2000 yılında tamamlamasının ardından Matematik ve İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı. Yüksek 
lisans eğitiminden sonra da müfettiş olarak görev yaptı. Yüksek lisans eğitimini “İlköğretim Okul Müdürlerinin 
Performanslarının 360 Derece Geri Bildirim Sistemiyle Değerlendirilmesi” adlı teziyle Kocaeli Üniversitesi Eğitim 
Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümünde; doktora eğitimini de “Türk Milli Eğitim Sisteminde Hesap 
Verebilirlik” adlı teziyle Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde tamamladı. Dr. Bülbül’ün başlıca 
araştırma, eğitim ve danışmanlık konuları: Eğitim liderliği, yönetimi, denetimi, eğitimde hesap verebilirlik, per 
formans değerlendirmesi, öğretmen yetiştirme ve eğitim hukukudur.

Ahmet Tarık ÇAKIR, MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 
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Hüseyin AYDIN, İstanbul İl MEM İnaşaat ve Emlak Şb Md 

17 Mart 1977’de İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Kağıthane’ de tamamladı. Lise Eğitimini Zincirlikuyu 
Yapı Meslek Lisesi Üst yapı bölümünde yaptı (1995). Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı 
Öğretmenliği Bölümünü bitirdi (1999). Özel bir zemin firmasında kısmi zamanlı şantiye şefliği ve Satınalma 
Md.yrd. olarak çalıştı. Zincirlikuyu  Yapı Meslek Lisesine öğretmen olarak atandı (1999). Aynı okulda öğretmenlik, 
dal şefliği ve müdür yardımcılığı yaptı. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi 
Yüksek Lisansını tamamladı (2008). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  İşletme Bölümünü bitirdi 
(2011). Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitimi Geliştirme (MEGEP) Projesinde 2004-2014 yılları arasında çeşitli 
komisyonlarda görev yaptı. Birçok Hizmetiçi Eğitim programlarına katıldı ve AB projelerinde yer aldı. STK’ ların 
Eğitim komisyonlarında çeşitli görevler yaptı. Maltepe İlçesi Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 
yöneticilik yaptı (2014-2015).  Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İnşaat Emlak Şube Müdürü olarak görev 
yaptı (2015-2018). İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atandı (2018). Evli ve üç  çocuk babası olan 
Hüseyin AYDIN İstanbul İl Milli Eğitim İnşaat Emlak Bölümün’deki görevine halen devam etmektedir.

Derya KATMERLİKAYA, MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Mimar

1988 Yılında Uşak’ta doğdum. Şu an Ankara’da yaşamaktayım. 2002 yılında Uşak İzzettin Çalışlar Anadolu 
Lisesinde okumaya başladım ve 2006 yılında mezun oldum. 2006 yılında eğitimine başladığım Süleyman Demirel 
Üniversitesinin Mimarlık Bölümünü 2011 yılında bitirdim. Son olarak yüksek lisans eğitimine başladığım Selçuk 
Üniversitesinin Mimarlık Bölümünde tez aşamasındayım. 

2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri eşliğinde 15 gün boyunca Mardin evlerinin, 
dükkânlarının röleve çalışmalarının bir kısmını tamamladım. Daha sonra   Haştemoğlu Mimarlık LTD. ŞTİ. 
bünyesinde Uygulama projeleri çizimi (otel, konut, apart daire, besihane, teknokent vb. )Röleve – Restorasyon – 
Restitüsyon projeleri çizimi  ve Taslak projelerin sunum hazırlığı (Photoshop programı üzerinde) gibi işlerde görev 
aldım. 2011-2012 yılları arasında Adnan Çalık Statik’te mimar olarak Mimari Uygulama Projeleri Çizimi (konut, 
apart daire, iş yeri, besihane vb.) gibi işlerde görev aldım. Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığı 
bünyesinde 2012 tarihinden itibaren mimar olarak görev yapmaktayım. Bu süre içerisinde eğitim kampüsleri mimari 
proje koordinatörlüğü, 2014 yılında tip mimari projelerin, teknik şartname ve mahal listelerinin revize edilmesi, 2014-
2017 yıllarında eğitim yapıları tip mimari proje koordinatörlüğü, Valiliklerce yapılan çok sayıda özel mimari projenin 
fonksiyon yönüyle incelenmesi ve raporlanması ile birlikte görev tanımıma dâhil olan rutin iş ve işleyişlerde mimar 
olarak görev aldım. Halen rutin işler dışında 2019 eğitim yapıları tip mimari projelerin tasarımını yapmaktayım.

1987 Yılında Diyarbakır’da doğdum. Şuan Ankara’da yaşamaktayım. 2001 yılında Diyarbakır Fatih Lisesinde 
okumaya başladım ve 2004 yılında mezun oldum. 2006 yılında eğitimine başladığım Dicle Üniversitesinin Mimarlık 
Bölümünü 2010 yılında bitirdim. Son olarak Dicle Üniversitesinde 2012 yılında başladığım yüksek lisans eğitimini 
2014 yılında bitirdim. 
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Şeyma Ayça OSMANOĞULLARI, MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Mimar

2010 yılında Diyarkent Yapı Denetim Ltd. Şti bünyesinde Mimari tasarım çalışmaları, revize projeleri ve uygulama 
projeleri (Atölye, Konut, Sosyal tesis, İşyeri vb. ) gibi işlerde görev aldım. 2011-2012 yılları arasında KİBELE Yapı 
Denetim Ltd. Şti bünyesinde Güçlendirmesi yapılacak olan binaların rölöve çalışmaları (planları, kesit ve görünüşleri) 
gibi işlerde görev alırken, aynı zamanda 4 farklı firmadan gelen tasarım ve uygulama projelerini hazırlanması(Konut, 
Çocuk Yaşam Merkezi, Mesleki atölyelere ait revize projeler, Prese fabrikası, Yem fabrikası, Bungalov ev projeleri 
vb.) gibi işlerde görev aldım. Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde 2012 tarihinden 
itibaren mimar olarak görev yapmaktayım. Bu süre içerisinde eğitim kampüsleri mimari proje koordinatörlüğü,2014 
yılında tip mimari projelerin, teknik şartname ve mahal listelerinin revize edilmesi, 2014-2017 yıllarında eğitim 
yapıları tip mimari proje koordinatörlüğü, Valiliklerce yapılan çok sayıda özel mimari projenin fonksiyon yönüyle 
incelenmesi ve raporlanması ile birlikte görev tanımıma dâhil olan rutin iş ve işleyişlerde mimar olarak görev aldım. 
Halen rutin işler dışında 2019 eğitim yapıları tip mimari projelerin tasarımını yapmaktayım.
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 Atölyeler / Workshops

Atölye / Workshop - 1

Okul Bahçemi Tasarlıyorum... Yaşayan Okullar 
Şehirleşme ile birlikte çocukların yeni yaşam alanları okul bahçeleri olarak ortaya çıkmaktadır. 
Alan genişliği, güvenlik ortamı ayrıca öğrenciler için avantajlı bir durum olarak göze 
çarpmaktadır. Bundan dolayı okul bahçe alanlarının tasarımlarının en yüksek verim alacak şekilde 
tasarlanmalı ve kullanılmalıdır. Bu atölye çalışmamızda okul bahçelerinin yaşam alanlarına nasıl 
dönüştürülebileceği ile ilgili üç boyutlu bir çizim programı kullanarak kendi okul bahçemizi 
tasarlayacağız. Atölye etkinliği için herhangi bir program bilgisi gerekmemektedir. Temel basit 
bilgisayar kullanımı yeterlidir. Atölye çalışmamızda ana tema olarak okul bahçe kitaplıkları, 
şifalı bitkiler alanı oluşturma ve oyun alanları tasarımları yaptırılacaktır. Bu şekilde öğrencilerin 
kitaplara her yerde ulaşılabilmenin, şifalı bitkiler alanları ile çocukların öğrenme ortamlarının 
dış mekanda da oluşturulabileceğinin ve çocuklar için vazgeçilmez oyun alanlarının katılımcılar 
tarafından oluşturup okullarında bu farkındalığı gerçekleştirme isteği ve motivasyonunu artırma 
hedeflenmektedir. Kendi ilçemizde yaptığımız örnek çalışmaların sunumu ve kazanımları 
anlatılacak. 5 dakika -Kendi okul bahçe alanının belirlenip çizilmesi -Bahçe kitaplıklarının 
tasarlanıp yerleştirilmesi. -Şifalı Bitki alanlarının tasarlanıp çizilmesi -Oyun alanlarına oyunların 
çizilmesi (30 dakika) - Yapılan çalışmaların kısa gösterimi (10 dakika)

Recep Uçan, Şehit Ömer Cankatar İlkokulu 

Recep Uçan, 1976  yılında İstanbul’da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü “Polymer Science and Technology” bölümünü İngilizce olarak tamamladı. 16 senedir sınıf öğretmeni 
olarak çalışmaktadır.  Çeşitli alanlarda yayınlanan eserleri vardır.  
Yayınlanan eserleri: 

1-Eğlenceli Tangram 2-Mutlu Tangram 3-Tic Tac Toe 4- Okuyorum Boyuyorum 5-Eğlenceli Sudoku  6- 
Zeytinburnu’nun Gizemi 7- Bil Bakalım Ben Kimim  8- Mete Milli Değerlerini Öğreniyor (Artırılmış Gerçeklik 
Uygulamalı Hikaye Kitabı)
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Atölye / Workshop - 2

21. Yüzyılın Okulunu Tasarlamak: Tüm Okul 
Topluluğu ve Kültürü İçin Dahil Edici/Kapsayıcı 
Yaklaşım 
Amaç: Bu atölye çalışmasında, bir okulun yazılı belgelerinde, kültüründe ve/veya fiziki 
ortamında dahil edici/kapsayıcı yaklaşımın (felsefenin) oluşturulması ve uygulanmasının, 
okulun paydaşları ve öğrenme-öğretme süreci üzerindeki etkileri eleştirel bir yaklaşımla 
incelenecektir. Bu atölyeye katılan eğitimciler, dahil edici/kapsayıcı bir okul ortamı oluşturmayı 
hedefleyen bir vizyon oluşturmak için işbirliğiyle yeni araçlar geliştireceklerdir. Bu amaçla kısa 
okuma materyalleri üzerinde grup tartışmaları ve “dahil edici/kapsayıcı bir okul ortamı” başlıklı 
bir değerlendirme ölçeğini grup olarak oluşturma çalışmaları yapılacaktır. Optimum katılımcı 
sayısı 20-24 kişidir ve 120 dakika sürecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Özgeçmişi için  bkz. s. 35)

Selda MANSUR, Eğitim Proje Yönetimi ve Akreditasyon Danışmanı
Selda Mansur, Türkiye ve çeşitli ülkelerde, anaokulundan üniversiteye çeşitli eğitim kurumlarında ve Sivil Toplum 
Örgütleri’nde, IBPYP-MYP-DP, High Scope, IGCSE vb farklı müfredat çerçevelerinde, İngilizce öğretmenliği, 
müfredat yazma ve geliştirme, IB otorizasyon koordinatörlüğü, okul müdürlüğü, yüzyüze/uzaktan öğretmen 
eğitimciliği, danışmanlık, mentorluk ve yapılandırma çalışma grubu liderliği deneyimine sahiptir. Kurulma 
aşamasında/kurulmuş okullara akreditasyon ve diğer projelerinde, kurumsal gelişim ve değişim yönetimi, fiziksel 
donanım ve basılı-elektronik kaynak geliştirme, öğretim programı ve öğrenme ortamı zenginleştirme danışmanlığı, 
öğretmen ve yönetici eğitimi hizmetleri sunmaktadır. 

Atölye / Workshop - 3

Spaces and Places
Boşluklar ve Mekanlar
Spaces and Places address the school physical environment.   Setting up the environment 
in an inviting manner will contribute to the optimization of students’ learning.   The learning 
environment that is aesthetically pleasing and properly equipped with materials stimulates the 
students’ curiosity and provides them with the psychological comfort that will enable them to 
enjoy learning. Also, each class identity is reflected by the students who inhabit it.   A creative 
and effective teacher engages the children in creatively setting up the classroom by eliciting their 
ideas of how to make it a comfortable space.  In addition to setting up the environment from the 
get-go, the children embellish the walls and shelves with their work. This contribution reflects 
the class identity and provides the students with a sense of belonging. Regardless of the space 
of the place, once the sense of belonging is established, the students will feel emotionally settled 
and hence their learning is optimized.
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Ziad El TAWIL 

MA in Leading Innovation and Change -York Saint John University - UK Coach and Trainer \ Leadership British 
Council and INTKC UK Arabic, French, English & Turkish  

İnovasyon ve Değişim Yönetimi Yüksek Lisansı -York Saint John Üniversitesi - İngiltere Antrenör ve Eğitmen \ 
Liderlik British Council ve INTKC İngiltere Arapça, Fransızca, İngilizce & Türkçe 

Ziad worked as a school principal in Beirut and then in KSA. He then became a trainer with Interactive Knowledge 
Center Continuous Teacher Professional Development, and at the same time as a Certified A. Counselor with the 
British Council UK.  Ziad offered a wide range of Multinational teacher professional development to teachers and 
principals in Beirut & KSA and recently in Istanbul. He also worked as a coordinator with schools in KSA, Qatar and 
UAE to transfer from traditional to international programs. He is also an PYP Coordinator IB.  Ziad conducts training 
workshops to develop the educational system by adopting the latest resources of educational technologies that foster 
inquiry. In Turkey he helps Turkish and Non-Turkish schools by diagnosing the challenges, devising action plans 
and offering workshops to teachers and principals. Experienced in leadership training, Ziad also conducts training 
sessions for leaders in non-educational institutions.  Ziad has a wide experience in the educational field as principal, 
leader, trainer, evaluator, quality controller, And Places with Spaces Design in schools to improve the aesthetic as well. 

Ziad, Beyrut’ta ve daha sonra Suudi Arabistan Krallığında(SAK)’da okul müdürü olarak çalıştı. Ardından İnteraktif 
Bilgi Merkezi Sürekli Öğretmen Mesleki Gelişim Merkezi’nde eğitmenlik ve aynı zamanda British Council 
İngiltere’de A. Sertifikalı Danışmanlık yaptı. Ziad, Beyrut, SAK ve son olarak İstanbul’da öğretmenlere ve müdürlere 
geniş Çokuluslu öğretmen mesleki gelişimi yelpazesi sundu. Geleneksel programlardan uluslararası programlara 
geçiş yapmak için SAK, Katar ve BAE’deki okullarda koordinatörlük yaptı. Aynı zamanda IB İlk Yıl Programı 
Koordinatörüdür. Ziad, sorgulamayı destekleyen en son eğitim teknolojisi kaynaklarını benimseyerek eğitim 
sistemini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlemektedir. Türkiye’de zorlukları tespit edip eylem planları 
hazırlayarak ve öğretmenlere ile müdürlere seminerler vererek Türk ve Türk olmayan okullara yardım etmektedir. 
Liderlik eğitiminde deneyimli olan Ziad, eğitimsiz kurumlardaki liderler için de eğitim oturumları düzenlemektedir.  
Ziad, eğitim alanında ve estetik alanlarını geliştirmek için mekân tasarımına sahip okullarda, okul müdürü, lider, 
eğitmen, değerlendirme uzmanı ve kalite denetmeni olarak geniş bir deneyime sahiptir. 

Atölye / Workshop - 4

Öğrenme, Tasarruf ve Sağlık Açısından 
Yeşil Okul Binaları
Yeşil bina ne demek anlayalım. Yeşil okul binaları öğrenme ve sağlıklılık açısından nasıl olmalı? 
Biz okulumuzu dönüştürmek için neler yapabiliriz?  Neleri üst kurumlar yapabilir?

Doç. Dr. Semiha ŞAHİN, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Şahin, İzmir/Bergama’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bergama’da tamamladı. Tarih eğitimine 
Uludağ Üniversitesinde başladı. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesinde Cumhuriyet dönemi 
eğitimi üzerine yaptı. Doktora sonrası araştırmalarını Amerika Birleşik Devletlerinde Wisconsin-Madison 
Üniversitesinde eğitim politikaları alanında sürdürdü ve misafir öğretim üyeliği yaptı. Sırasıyla yardımcı doçentlik, 
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doçentlik ve profesörlük unvanlarını Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Anabilim dalında aldı. Yayınlanmış 2 kitabı vardır. Cumhuriyet dönemi eğitimi başta olmak üzere, öğretmen eğitimi 
ve sosyal bilgiler eğitimi alanlarında makaleleri yayınlandı. Yurtiçi ve yurtdışında sempozyumlara, kongrelere katıldı. 
Tübitak, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığının birçok projesine danışmanlık yaptı. Halen Buca Eğitim Fakültesi Sosyal 
Bilgiler Eğitimi Anabilim dalında öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Atölye / Workshop - 5

Okullarda Sanat Terapisi ve Uygulamaları
Okulda sanat terapisi uygulamalarının temel amacı, sınıf içi ve sınıf dışı olumsuz 
davranışları olumlu davranışla değiştirmek ve bu olumlu davranışları hem okula hem de 
eve  genelleyebilmektir.

Çocuk ile sanat terapisinin, özellikle görsel ve işitsel çalışmalarına yer vermeden önce, 
hedeflenen davranışlar anlatılır, davranışlar belirlenir ve davranışlar takip edilir. Aynı zamanda 
ebeveyne başından sonuna bu sürecin bilgilendirmesi yapılır. 

Davranışın değişmesini desteklemek amacı ile sanat terapisi teknikleri kullanılacak ve kullanılan 
bu tekniklerle çocuğun davranış motivasyonuna bağlı olmaksızın değişiklik ve genelleme 
göstermesi sağlanacaktır. Sunumda ise tüm bu süreç uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Fatma Nihal ADA, Okan Üniversitesi

Psikoloji eğitimini Okan Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Pedagojik Formasyon eğitimini 
almıştır. 2011 – 2018 yılları arasında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde (PDR) bölüm başkan 
yardımcısı ve zümre başkanı olarak çalıştığı Doğa Okullarında öğretmen, veli ve öğrencilere çeşitli seminerler 
düzenlemiş, bireylere danışmanlık hizmeti vermiştir. 2018 yılı itibariyle Yön Koleji’nde PDR Bölüm Başkanlığı 
ve Okul Müdür yardımcılığı yapmaktadır.  2016 yılından bu yana çeşitli televizyon kanallarında uzman danışman 
psikolog olarak röportajlar vermiştir. 2016- 2017 yıllarında her hafta ‘Sağlık Olsun’ adlı sağlık programını, 2018 
yılında ise ‘Nihal’in Dünyası’ adlı seyahat programını hazırlayıp sunmuştur.2016 yılından beri Okan Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi dönemde Sanat Terapisi 
ve Uygulamaları, Sosyal Psikoloji, Aile ve Çift Terapisi, Davranış Bilimleri derslerini vermektedir.

Atölye / Workshop - 6

Okullarda Sanat Terapisi ve Uygulamaları
Rich Aesthetic Schools in Poor And Excluded 
Neighbourhoods Among Palestinians in Israel

Schools are a sign and symbol of progress and a promise of better future. While the promise 
of education is universal, education conditions are not equal and people experience education 
differently. The cycle of poverty reconstructs itself: Poor parents live in poor communities who 
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build poor neighbourhoods and send their children to poor schools where they get, usually, 
poor education that maintains the intergenerational poverty. Research concludes that the 
effects of residence in a poor neighbourhood are greater for children from low-income families. 
Educational planners suggest that moving to better neighbourhoods and building richest 
schools can improve the chances of educational success and social mobility of poor children.

Abraham Maslow suggests that individuals strive to self-actualization by reaching their full potential. 
In order to reach this stage, Maslow lists a series of needs that are arranges hierarchically: Biological 
and physiological needs, safety needs, belongingness and love needs, esteem needs, cognitive needs, 
aesthetic needs, self-actualization and transcendency (helping others).

This presentation will focus on case study of poor schools of poor children who are excluded for 
national reasons (Bedouins in the Negev – south part of Israel) and Palestinian citizens in East 
Jerusalem. It will discuss the suggestion of building very rich and extra aesthetic schools in these 
poor communities as a lift for educational and social mobility of children.

Prof. Khawla ABU BAKER, Alqasemi Academic College

Researcher and lecturer in behavioral sciences, education and family therapy. Professor of Behavioral Sciences, 
Doctor of family therapy. Served as head of M.Teach program at Alqasemi College of Education (Israel) until 2018. 

Prof. Abu Baker is the first graduate doctor of family therapy among Palestinians in Israel (in 1997); the first 
Palestinian licensed family therapist (in 1997) and the first Palestinian licensed supervisor in family therapy (in 
1998) in Israel and the first Palestinian women that was promoted to professorship in the academia in Israel in all 
fields (in 2008). In 2018 she established “The Society for the Palestinian Couple and Family Therapists in Israel 
(R.A) and serves as its president.

Prof. Abu Baker lectures locally and internationally on various topics such as: Palestinian minority in Israel, the Palestinian 
family, Palestinian women and Politics, culturally sensitive clinical work in family therapy, the impact of trauma (due 
to events such as war, sexual abuse, loss) on Palestinian family and individuals, the impact of gender on relations in Arab 
families, exclusion in the educational system and the relation between school system and family system.

Professor Abu Baker has published numerous articles in international, Arab and Israeli referee Journals in addition 
to several books and book chapters. She publishes in English, Hebrew and Arabic - the three languages she is fluent 
with. In June 2017 she was awarded the American Family Therapy Academy award in the category of “Innovation in 
the Field of Family Therapy”.

Dr. Haneen MAJADLY, Alqasemi Academic College

Dr of Social Work. Graduate of Mandel School of Leadership in Education. Lecturer at Alqasemi Academic 
College.
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Atölye / Workshop - 7

Innovative Pedagogical Design At Massive Scale: 
Teaching And Learning in Moocs
Massive open online courses (MOOCs) are innovative pedagogical design emerged in the 
e-learning landscape. Their potential distinctive educational innovation is attributed mainly 
to their “Massiveness” and “Openness” dimensions. They give the opportunity to masses 
of participants, worldwide to acquire a free knowledge without any commitment or prior 
requirements. They provide high-quality learning materials offered by well-known lecturers 
from elite universities without the need to meet formal entry requirements. Since they were first 
launched, MOOCs’ popularity is growing rapidly among adult learners, educational researchers, 
designers, and instructors. More than eleven thousand MOOCs, ranging from engineering and 
computer science to history and literature are offered by more than nine hundred universities on 
various platforms such as Coursera and EdX. Following the world trend of delivering MOOCs, 
Al-Qasemi Academic College of Education on behaf of the National Digital Bureau, Ministry for 
Social Equality in Israel; planed a program for the design, development, and delivery of a MOOC 
titled “ The Hook, the Bait, and the Fish: Approaches to Teaching Thinking” that addresses both 
the English, the Arabic and the Hebrew speaking populations in the world. In this workshop, we 
will review the current literature on MOOCs, examining existing research related to MOOC 
innovative pedagogy, practice, and effectiveness. As a test case, we will describe the educational 
design process of the “ The Hook, the Bait, and the Fish: Approaches to Teaching Thinking”; and 
we will share experiences, challenges, and insights.

Keywords: Innovative pedagogy, Massive open online courses (MOOCs), Teaching Thinking. 
 

Dr. Abeer WATTED, Al-Qasemi Academic College of Education

Dr. Abeer Watted is a lecturer and researcher at Al-Qasemi Academic College of Education, director of the Center 
for MOOC Development and Director of the Excellence Program. Dr. Wattad holds a PhD from the Faculty of 
Education Science and Technology at the Technion. Her doctoral research was on the topic: Massive open online 
courses (MOOCs) in nanotechnology and nanosensors: An examination of motivation for learning and knowledge. 
During her doctoral studies, she partnered in the developed of the Technion’s first MOOC, which is distributed on 
the Coursera global platform. 

Dr. Watted received her BA (1998) and MA (2005) from the Technion Faculty of Civil Engineering and completed 
an additional master’s degree in education science and technology at the Technion in 2013.

She has participated in more than 20 conferences in Israel and abroad and has published in international journals. Her 
research interests focus on learning in MOOC environments, project-based learning, lab-based learning, motivating 
science learning and innovative thinking.
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Atölye / Workshop - 8

Buildıng Your International Scholarship Identity & 
Capacity 
The workshop will present cutting edge trends in the academic scholarship for novice scholars 
including designing scholar’s identity, research, and publication agenda. The workshop also 
attempts to answer the following questions: (a) Which research can be published and how? (b) 
What are the outlet of world of journals? (c) How you can build your scholarship capacity in 
international arenas? 

Prof. Khalid Arar (Ph.D.)
President of Al-Qasemi Academic College, Associate Professor of Educational Leadership & Policy Analysis
Associate Editor, International Journal of Leadership in Education, Routledge.
Regional Editor, Journal of Education Administration & History, Routledge. 
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 Sözlü Bildiriler / Oral Presentations

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 1

Esnek Mekan 
Züleyha BİRİNCİ, Deniziş İlkokulu
Bireylerin kişiliklerinin şekillendiği çocukluk dönemi, toplumun gelecekteki niteliğinin temellerini oluşturma 
açısından önemlidir. Çocuğun içinde yaşadığı çevre ve mekan çocuğun kişilik oluşumunu ve davranışlarını 
şekillendirir(Güller, 2013:2). Bu çalışmada gelecekte varlık bütünlüğüne sahip olması istenen bir insan için bugünün 
çocuklarına sunulan eğitim kurumlarının fiziksel mekanlarının amaca uygunluğu sorgulanmış, hepimizin en değerli 
varlıklarımız çocuklarımıza sağladığımız çevre üzerinde düşünülmesi gereken bir çalışma olarak ele alınmıştır. 
Bu bağlamda okulların fiziksel yapılarının öğrenci görüşleri ile değerlendirilerek, Dünya’da ve Türkiye’de eğitim 
yapıları üzerinde kullanılan öneri ve mekânsal farklı çözümlerin de altının çizilmesi ve somut örneklerinin de kendi 
okulumuzda hayata geçirilmesi açısından özgün bir yanı olduğu düşünülmektedir.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 2

Yeni Nesil Gençlere Yeni Nesil Üniversite 
Kütüphaneleri
New Generation Academic Library For 
New Generation
Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Değişen dünya ve gelişen teknoloji ile birlikte bireylerin yaşamlarında olduğu kadar kurumların 
yapısında da değişimler meydana gelmektedir.  Bir toplumun ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan 
kalkınmasında önemli rol oynayan eğitim faktörünü destekleyen, nesilden nesile bilgi aktarımını 
sağlayan çok uzun bir geçmişi olan kütüphanelerin de yıllar içerisinde büyük değişim geçirdiği 
gözlemlenmektedir. Belli bir sisteme göre kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, 
okuyucu ve araştırmacıya sunulduğu geleneksel kütüphaneler, kağıt baskılı materyallerin dışında 
dijital kaynaklara da erişim sağlayan, araştırmayı ve öğrenmeyi desteklediği kadar sosyalleşme 
imkanı da tanıyan, insanlara ev, iş ve okul dışında dinlenme, rahatlama, arkadaşlık ve dostluk 
kurabilme, hobilerini gerçekleştirme fırsatı sunan üçüncü mekan olarak adlandırılan yeni nesil 
kütüphanelere dönüşmektedir. Değişen ihtiyaçlarla birlikte bilgisayar ve internet kullanımının 
artması sonucu sadece araştırma yapılan ve ödünç kitap alınan geleneksel kütüphaneler 
değişerek bir yaşam merkezi haline gelmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında, gençlerin 
yetişmesinde çok önemli bir yere sahip üniversitelerdeki dijital çağ gençlerine yönelik yeni 
nesil kütüphanelerini incelemek üzere mimari tasarımları ile literatürde yer alan 5 üniversite 
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kütüphanesi seçilmiştir. Bu kütüphaneler; Aberdeen Üniversitesi, Helsinki Üniversitesi, Delft 
Teknik Üniversitesi, Kuzey Karolina Üniversitesi ve Macquarie Üniversite’lerinin merkez 
kütüphaneleridir. Seçilen örnekler form, plan tipi, sirkülasyon şeması-elemanları, giriş, doğal 
aydınlatma, mekânsal süreklilik, görsel süreklilik, strüktür ve renk başlıkları altında morfolojik 
ve fonksiyonel analizlerle irdelenmiştir. İrdelemeler sonucunda yeni nesil kütüphanelerde 
işlevlerin keskin hatlarla birbirinden ayrılmamış olduğu, katlar arasında görsel ve işlevsel 
sürekliliğin sağlandığı, doğal aydınlatmadan etkin bir şekilde yararlanıldığı, iç mekanda birey 
üzerinde rahatlatıcı etkisi olan açık renklerin ve donatıların tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca, 
bireysel ve grup çalışma alanlarının yanı sıra dinlenme amaçlı kullanılan mekanların varlığı bu 
kütüphanelerin birer yaşam alanına dönüştüğünün de bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Nesil,  Dijital Çağ, Kütüphane, Üniversite.
7
Together with the changing world and developing technology, changes occur in the structure of 
institutions as well as in the lives of people. It has been observed that libraries, which support the 
education factor that plays an important role in the economic and socio-cultural development 
of a society, provide the transfer of knowledge from generation to generation, have a very 
long historical background, have been transformed over the years, Traditional libraries, where 
books and similar materials are collected, stored and presented to readers and researchers 
according to a particular system, are transformed into new generation libraries, called as third 
space, which provide access to digital resources other than paper printed materials, providing 
opportunities for socialization as much as it supports research and learning, providing people 
with the opportunity to have good time, relaxation, making friends and enjoy their hobbies 
except their home, work and school environment. As a result of increasing computer and 
internet usage with changing needs, the traditional libraries where people just research and 
borrow books, are changing into a life center. In this context, in the study design of the new 
generation university libraries for digital age youth were examined. For this examination 5 
university libraries which have important place with their architectural designs in the literature 
were selected. These libraries are main libraries of University of Aberdeen, Helsinki University, 
Technical University of Delft,   North Carolina University and Macquarie University. The 
selected examples were examined with morphological and functional analyzes under the titles 
of form, plan type, circulation scheme-elements, entrance, natural lighting, spatial continuity, 
visual continuity, structure and color. As a result, it was determined that; the functions of the 
new generation libraries are not separated from each other by sharp lines, visual and functional 
continuity between floors are provided, natural lighting is used effectively, in the indoors using 
of light colors and furnitures that have a relaxing effect on the person are prefered. In addition, 
the presence of spaces for individual and group working areas as well as resting places has been 
accepted as an indicator of the fact that these libraries are transformed into living spaces.

Keywords: New Generation, Digital Age, Library, University.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 3

Sosyal Bir Mekan Olarak Eğitim Yapıları:  Herman 
Hertzberger’in Okul Tasarımları
Education Buildings as A Social Space: School 
Designs of Herman Hertzberger
Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Yarınların sahibi olan çocukların yetişmesinde, geleceğin yapılandırılmasında önemli bir yeri 
olan eğitim kurumları eğitim-öğretim hizmeti sunmasının dışında bireyin sosyal bir varlık olarak 
topluma kazandırılması konusunda da büyük bir role sahiptir. Çocuğun içerisinde yer aldığı ilk 
kamusal kurum olan okulların verdiği eğitim kadar fiziksel koşulları da öğrencinin bilişsel, fiziksel, 
psiko-sosyal gelişimini etkilemektedir. Ülkelerin ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan kalkınmaları 
için akademik başarısı yüksek bir gençliğin dışında sosyal yetileri gelişmiş bireylere de ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu bağlamda, eğitim yapıları sadece eğitim-öğretimin gerçekleştiği kapalı bir kutu 
olmanın ötesinde öğrencinin sosyalleşmesini destekleyecek fiziksel koşullara sahip olmalıdır. 
Çalışma kapsamında 60 yıllık mimarlık kariyeri boyunca 40’ı aşkın okul tasarımına imza atmış, 
dünya genelinde eğitim yapılarının usta mimarı olarak tanınan Herman Hertzberger’in sosyalleşme 
ve öğrenmeyi destekleyen eğitim yapıları tasarımı ele alınmıştır. Çalışmada, insan odaklı tasarımlar 
yapmasıyla sosyal mimar olarak da adlandırılan Hertzberger’in sosyalleşme kavramını okul 
tasarımlarına nasıl yansıttığı mimarın eğitim yapıları eserleri üzerinden morfolojik ve işlevsel 
analizlerle irdelenmiştir. İrdelemeler; ortak kullanım mekanları, artikülasyon, mekânsal süreklik, 
iç-dış ilişkisi ve doğal aydınlatma başlıkları altında yapılmıştır. Elde edilen bulgularda eğitim 
yapılarını küçük ölçekli bir şehir gibi tasarlayan Hertzberger’in ders dışı saatlerde öğrencilerin bir 
araya gelip sohbet edebileceği, vakit geçirebileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği mekanlar 
tasarladığı saptanmıştır. Okulun kalbi konumundaki merkez hol ve öğrenme sokağı sosyalleşme 
mekanlarından en dikkat çekenleridir. Herman Hertzberger’in eğitim yapıları konusundaki 
tasarım anlayışı tip okul projelerinin yaygın olduğu ülkemizde yeni yapılacak veya yenilecek okul 
tasarımları için rehber olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyalleşme, Gelişim, Eğitim Yapıları, Herman Hertzberger.
7
Educational institutions have an important place in the construction of the future and in the 
education of children who are the owners of tomorrow. In addition to providing education and 
teaching mission, it also has a great role in reintegrating the individual into the society as a social 
being. The physical conditions of the school affect the student’s cognitive, physical and psycho-
social development as much as the education system of school which is the first public institution 
where the child takes place. For economic and socio-cultural development of countries, there is a 
need for individuals with social skills in addition to high academic achievement. In this context, 
education buildings should have physical conditions that support the student’s socialization, 
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rather than being just a closed box where education and training take place. Within the scope of 
the study, Herman Hertzberger, who is known as the master architect of the educational buildings 
throughout the world, designs more than 40 schools during his 60-year career in architecture, 
has been dealt with the design of his educational buildings supporting socialization and learning. 
Hertzberger also called a social architect because of his people-oriented designs. In this study, it 
has been examined how Hertzberger reflects the concept of socialization to the school designs 
by morphological and functional analyzes. Examinations   have been done under the headlines 
of common use spaces, articulation, spatial continuity, internal-external relationship and natural 
lighting. In the findings, it was determined that Hertzberger designed educational buildings as 
a small-scale city and designed places where students could come together to chat, spend time 
and exchange ideas in extracurricular times. The central hall which is the heart of the school and 
learning street are the ones that attract the most attention. Herman Hertzberger’s design approach 
about the education buildings is thought to be a guide for new or renewable school designs in our 
country where type school projects are common.

Keywords: Socialization, Development, Educational Buildings, Herman Hertzberger.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 4

Özel Yetenekli Öğrencilerin Görüşlerine Göre 
Okul-Aile İş Birliği ile Hazırlanan Geleceğin Sınıf 
Laboratuvarları (Fcl) Sınıfı ile İlgili Öğrenci ve Veli 
Görüşlerinin İncelenmesi
Kübra Kuzu JAFARİ, Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi 
Duygu ÜN, Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Artan teknolojinin etkisiyle sınıf tasarımı giderek daha önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışmanın 
amacı Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 2. ve 3. Sınıf seviyesindeki özel yetenekli öğrencilerin 
ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, veli, okul idaresi, öğretmen iş birliğiyle özel yeteneklilerin 
eğitimine uygun olarak oluşturulan sınıf ile ilgili olarak öğrenci ve veli görüşlerini almaktır. İlk 
olarak sınıfın düzenlenmesi için öğrenci ve veli görüşleri alınmış, ardından öğrencilerden web 
2 araçları ile hayallerindeki sınıfı tasarlamaları istenmiş, bu tasarımlara uygun olarak velilerin 
iş birliği ile sınıfın duvarları öğrencilerin hayal ettiği gibi boyanmış, okul idaresinin yardımı ile 
öğrencilerin tasarımlarına uygun materyaller alınmış, sınıfın teknolojik alt yapısı yenilenmiştir. 
Sınıfın düzenlenmesi bittikten sonra açık uçlu sorular ile öğrenci ve veli görüşleri alınmış, 
elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; öğrenciler sınıf 
tasarımının Bilim ve Sanat Merkezine aidiyeti, okula gelme isteğini arttırdığını, veliler sınıfın 
düzenlenmesine katılmanın onlara kendini değerli hissettirdiğini, yeteneklerini fark ettiklerini, 
öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Özel Yetenekli, Geleceğin Sınıf Laboratuvarları, İş Birliği
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 5

Okul Estetiğinin Öğrenmeye Etkisi Üzerine Bir 
İnceleme
A Study On The Effect Of School Aesthetics On 
Learning 
Mihrican ODABAŞI, Müdür Yardımcısı, Kartal Şehit Recep Büyük Özel Eğitim Uygulama Okulu

Bu çalışmamızda okul estetiği ile bireyin merkezinde şekillenen eğitim ve öğretim olanaklarının 
makul ve verimli olması arasındaki ilişki tartışılacaktır. Estetik kavramının sanatı da kapsadığını 
düşündüğümüzde, okul estetiğinin kendisinin de birçok sanatsal argümantasyonu ve çeşitli estetiksel 
yapıları içerdiği söylenebilir. Eğitime yönelik olarak öğretimde kullanılan kavramsal çağrışımların 
somutlaştırılması, öğretim araç ve materyallerinin sanatsal bir tarzda tasarlanışı, iç ve dış mimari, 
çevresel düzenlemeler buna örnek gösterilebilir. Ayrıca bu çalışmada söz konusu unsurların 
öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yetilerinin, ince sanat becerilerinin, soyut ve estetiksel hazlarının 
gelişimindeki rolü betimlenecektir. Okul mimarisinin ve okulun bahçe ve çevre peyzajının uyum 
ve estetizasyonu, öğretim materyallerinin ahenk ve ergonomikliği, bireyin eğitimsel süreçlerindeki 
davranış inceliği, estetik ve sanatla gelen güzellik algısı, onun hayatının bütününe, kişiliğinin inşasına 
ve anlam dünyasına yansıyarak ona estetik bir bakış açısı kazandıracaktır. Bu sebeple ülkemizde 
okul binaları dizayn edilirken multi-disipliner bir yaklaşımla mimarlar, iç tasarımcılar, yöneticiler, 
öğretmenler, öğrenciler ve diğer ilgili uzmanlar hep birlikte çalışarak, okul binalarını daha işlevsel ve 
estetik bir yapıya dönüştürmelidirler. Aynı zamanda bu yapılar çevre dostu ve enerji tasarrufunu ön 
plana çıkaran ‘sürdürülebilir binalar’ olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Estetik, Sanat, Eğitim, Öğretim, Okul, Öğrenci. 
7
In this study, the connection between the school aesthetics and the reasonability as well as 
effectiveness of individual-centered education and teaching conditions will be discussed from 
a multi-disciplinary approach. When considering that the concept of aesthetics also includes 
art, it can be said that the school aesthetics itself involves many artistic argumentations and 
various aesthetical structures.  Concretization of the conceptual associations used in teaching, 
designing of teaching materials from the perspective of the art, interior and exterior architectures 
and environmental regulations can be good examples.  In addition, the role of these factors in 
the development of cognitive abilities, fine art skills, abstract and aesthetic pleasure of students 
will be also described in this study.  The harmony and aestheticization of the architecture, 
garden and environmental landscape of the school, the coordination and ergonomics of the 
teaching materials, the subtlety of behavior in the educational process of an individual and the 
aesthetics and perceptions of the beauty through art and aesthetics will allow him to develop 
an aesthetic perspective, reflecting in his whole life, construction of his personality and world 
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view.   Therefore, when school buildings are designed in our country, architects, interior 
designers, managers, teachers, students and other related experts should work together so that 
the school buildings can be transformed into more applied and aesthetic buildings.

Keywords: Aesthetics, Art, Education, Teaching, School, Student.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 6

Evrensel Tasarımla Engelsiz 
Yabancı Dil Öğretimi 
Accessible Foreign Language 
Instruction By Universal Design
Hatice Hale YURTTABİR, İngilizce Öğretmeni, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Doktora 
Programı Öğrencisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Yabancı dil eğitimi herkes için hayatın her aşamasında önemli olmakla birlikte engelli bireyler için 
kendilerini uluslararası alanlarda gerçekleştirme fırsatı buldukları bir hayata tutunma kaynağıdır. 
Normal eğitim alabilecek öğrencilerin de doğru yöntem ve teknik ile yapılmayan öğretimler ve 
motivasyon eksiklikleri sebebiyle zorluk yaşayabildiği bilinen yabancı dil öğretiminde fiziksel 
ve zihinsel dezavantajlı bireyler düşünüldüğünde problemin önemi açıktır. Bu çalışmanın 
amacı evrensel tasarım ilkelerinin engellilere yabancı dil öğretiminde başarılı olmaya etkilerini 
araştırmaktır. Nitel olarak tasarlanan bu çalışmada, olaylar ve davranışlar hakkında zengin ve 
önemli bakış açıları sağlayan çoklu örnek olay çalışması yöntem olarak kullanılmıştır. Yaş, engellilik 
veya diğer faktörlere bakılmaksızın tüm insanların erişebilmesini sağlayan binaların, ürünlerin veya 
ortamların tasarımı olarak tanımlanan Evrensel Tasarım, çevrenin herkes için daha sürdürülebilir 
ve daha iyi hale getirilmesi için yaratıcı ve kapsayıcı bir yaklaşımdır. Evrensel olarak tasarlanan 
binaların veya ürünlerin temel özelliği üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan fiziksel olarak 
dezavantajlı kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından tasarlandığı gibi kullanılabilmesidir. 
Öğrenmede Evrensel Tasarım ise Evrensel Tasarım ilkelerinin eğitim ve pedagojide de kullanılarak 
herkesin öğrenmesi için eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak ve böylece her öğrenenin 
eğitime hızlı bir şekilde katılabilmesini kolaylaştırmaktır. Bu çalışmada engellilere yabancı dil 
öğretimlerinden derlenen çoklu örnek olaylarla eğitimcilerin evrensel tasarım ilkelerini öğretimin 
tasarlanmasında ve uygulanmasında kullandıklarında, fiziksel veya zihinsel nedenlerle öğrenme 
güçlüğü çeken öğrenciler için hazırladıkları bireyselleştirilmiş eğitim programlarını, genel eğitim 
sınıflarında daha doğal olarak oluşturabildikleri sonucuna varılmıştır. Engelli bireyleri toplumun 
farklı bir kesimi olarak değil, bütünleşmiş bir parçası olarak algılamak ve onların sosyal hayatta 
etkinliğini artırmak adına evrensel tasarım ilkelerini hem fiziksel mekanlarda hem eğitim alanında 
uygulamak engellilerle sosyal hizmet politikalarına da katkı sağlayacaktır.

En İyi 
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The Best 
Paper
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Anahtar Kelimeler: Evrensel Tasarım, Öğrenmede Evrensel Tasarım, Engellilerle Sosyal 
Hizmet, Engellilere Yabancı Dil Öğretimi.
7
Although foreign language education is important for everyone at every stage of life, it is a source 
of attachment for people with disabilities in a life where they can find opportunities to realize 
themselves in international areas. The importance of the problem is obvious for physically and 
mentally disadvantaged individuals in foreign language instruction considering the difficulty 
even for the students who can receive normal education due to lack of motivation and lack of 
teaching with the right methods and techniques. The aim of this study is to investigate the effects 
of universal design principles on the success of foreign language instruction to disabled people. 
In this qualitative study, a multi-case study which provides rich and important perspectives on 
events and behaviours was used as a method. Universal Design, defined as the design of buildings, 
products or environments that allow all people to access, regardless of age, disability or other 
factors, is a creative and inclusive approach for making the environment more sustainable and 
better for all. The fundamental feature of universally designed buildings or products is that they 
can be used by anyone as designed without making any changes to them, including physically 
disadvantaged individuals. The Universal Design for Learning ensures that all learners have 
equal opportunities to learn by using the principles of Universal Design in education and 
pedagogy, so that it facilitates each learner to be able to participate quickly in education. By the 
multiple case studies collected from foreign language instruction to the disabled individuals, it is 
concluded that when the universal design principles are used in the design and implementation 
of instruction by the educators, the individualized education programs teachers prepare for 
the students with learning difficulties due to physical or mental reasons can be created more 
naturally in the general education classes. Applying universal design principles in both physical 
and educational areas in order to perceive individuals with disabilities as an integral part of 
the society, not as a different group, and to increase their effectiveness in social life, will also 
contribute to social work policies.

Keywords: Universal Design, Universal Design in Learning, Social Work with Disabled, 
Foreign Language Instruction to the Disabled.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 7

Duyuların Öğrenmeyi Destekleyen Mekansal 
Biçimlenmeleri: Karşılaştırmalı Görsel Bir Analiz
Spatial Formation Of The Senses Supporting 
Learning: A Comparative Visual Analysis
Arş. Gör. Sümeyye Aybike TÜRK, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Tarih boyunca pek çok eğitimci duyuları kullanmanın ve geliştirmenin önemine dikkat 
çekmiştir. Rousseau, çocukların kuvvet ve muhakeme yönünden yetişkinlere oranla zayıf 
olmalarına rağmen, duyuları kullanma konusunda onlar kadar başarılı olduklarını belirtmiştir. 
Montessori, duyu organlarını çocuğun çevresi ile kurduğu iletişim aracı olarak kabul etmiş 
ve aklın gelişmesinde rol oynadığını savunmuştur. Bu nedenle erken çocukluk dönemindeki 
çocuklar için tüm duyulara hitap eden ve onları geliştirmeye yönelik çeşitli materyaller 
hazırlamıştır. Steiner ise, duyu organlarının beş adet olmadığını savunmuş ve insan gelişimini 
fiziksel, düşünsel ve ruhsal olarak üçe ayırarak her bir gelişim evresinde dört adet duyunun var 
olduğunu iddia etmiştir.

Mimarlık tüm duyulardan sorumlu çok boyutlu bir disiplindir. İnsanoğlu hareket ederken görür, 
duyar, dokunur, koklar ve tadar. Böylelikle mimarlık hayat bulur. Bir mimari yapı, mekânın 
duyulara hitap eden düzenlemeleri sonucu, duyular vasıtasıyla algılanır ve deneyimlenir. 
Tüm duyulara hitap eden bir mekân çevrenin algılanması ve anlamlandırılmasında etkin rol 
oynamaktadır. 
7
Rousseau, Montessori ve Steiner’a göre çocukların erken yaşlarda duyularının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda çocukların günlük yaşamlarının çoğunu içerisinde geçirdikleri 
okullar; duyuları kullanmada, geliştirmede ve deneyimlemede önemli bir kurum olarak 
karşımıza çıkar. Bu çalışmada eğitim mekanlarındaki yapı bileşen ve öğelerinin görme, işitme, 
dokunma, koklama ve tatma duyularını etkileyen/harekete geçiren mimari biçimlenmelerinin 
ortaya konması hedeflenmiştir. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış ve veri 
toplama aracı olarak ise yazılı ve görsel basım kaynaklarından yararlanılmıştır. Duyuları etkileyen 
mekânsal biçimlenmeler evrensel ve yerel örneklerin görsel analiz aracılığıyla karşılaştırılması 
şeklinde tablolara aktarılarak sunulmuştur. Çalışma sonucunda biçim, oran ve donatı boyutu 
gibi yapısal özelliklerin görme duyusunu; bölücü duvar, bölücü eleman ve tavan yüksekliği 
gibi sınırlayıcı elemanların işitme duyusunu; malzeme seçimi, su ve yeşil öğe kullanımı gibi 
düzenlemelerin dokunma duyusunu; açık/yarı-açık mekân kullanımı ve peyzaj elemanlarının 
da koklama ve tatma duyularını harekete geçiren/geliştiren mimari düzenlemeler olduğu 
görülmüştür. Mekân organizasyonlarının duyuları geliştirecek biçimde düzenlenmesinin hem 
çocuğun gelişimine olan katkısı hem de mekâna kattığı işlevsel ve evrensel değer çalışmanın 
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en temel sonucudur.  Çalışmanın, günümüz okullarının planlama/projelendirme/yenilenme /
düzenlenme süreçlerine katkı sağlaması umulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Duyular, Eğitim Mekanları, Eğitim Yapıları
7
Throughout history many educators mentioned about the importance of using and developing 
the senses. Rousseau pointed out that although the children are weaker than adults in terms 
of strength and reasoning, they are as successful as adults in using the senses. Montessori 
developed the sensuous materials for children in early childhood. Steiner, claimed that the 
sense organs were not five. According to Steiner, human development was divided into three as 
physical, intellectual and spiritual and there are four senses in each developmental stage.

Architecture can be considered as a multi-dimensional discipline responsible for all senses. As 
the human body moves, it sees, hears, touches, smells and tastes. Thus, architecture comes to 
life. An architectural structure is experienced as a result of the arrangement of the space that 
addresses all sensory perceptions. A space that addresses all senses plays an active role in the 
perception and meaning of the environment.

Schools for children where spend their most of their daily life in; it is an important institution in 
using, developing and experiencing the senses.

This study aims to reveal the characteristics of the spatial components and elements that 
affect the perception of space which stimulate the senses of sight, hearing, touch, smell-taste in 
educational spaces. In the study descriptive research method was used and written and visual 
sources were used as data collection instruments. Formation of space affecting the senses are 
presented in the tables by comparing the universal and local samples with visual analysis. As a 
result of the study it was seen that the structural properties such as shape, proportion, equipment 
size, etc. stimulate the sense of sight; separator elements such as partition wall, ceiling height, 
etc. stimulate the sense of hearing; tactile surface features such as material, water structures and 
green spaces, etc. stimulate the sense of touch; open-semi open spaces and landscape design 
features stimulate the sense of smell and taste. Thus, it was seen that the organization of the space 
in a way to develop the senses adds a functional and universal value to the space. It is hoped that 
this study will help the planning and projecting process of today’s school designs. 

Keywords: Senses, Learning Spaces, Educational Buildings.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 8
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Çevreye 
İlişkin Keşke Şiirleri
Wish Poems Of Undergraduate Students Related 
To Physical School Environment
Dr. Öğr. Ü. Canan DEMİR YILDIZ, Muş Alparslan Üniversitesi

Yükseköğretim kurumlarında öğrenme mekânlarına ilişkin çalışmaların literatürde çok 
az sayıda olduğu görülmektedir. Oysa mekânların davranışları ve başkaları ile etkileşimi 
etkileme gücü vardır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin fiziksel çevreye ilişkin isteklerini 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda üniversite öğrencilerinin “keşke şiirleri” 
yoluyla mevcut fiziksel çevrede düşündükleri eksikliklerin belirlenmesi ve öğrencilerin 
isteklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle araştırmanın çalışma grubunu bir 
devlet üniversitesinin fen-edebiyat fakültesi öğrencileri ile eğitim fakültesi öğrencilerinden 
200 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin, okullarının fiziki çevresi 
ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla onlara “Keşke üniversitemde/sınıfımda/ okul 
bahçesinde… olsaydı” şeklinde yarı yapılandırılmış açık uçlu bir soru formatı verilerek fiziksel 
çevreye ilişkin 3 isteklerini yazmaları istenmiştir.   Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi 
kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi, sözel ve yazılı verilerin belirli bir problem veya 
amaç bakımından sınıflandırılması, özetlenmesi, belirli değişken veya kavramların ölçülmesi 
ve bunlardan belirli bir anlam çıkarılması için taranarak kategorilere ayrılmasıdır. Araştırmada 
kodlama ve imgeleştirme yöntemiyle her bir alt başlık altında farklı sayıda kavramsal 
kategorilere ulaşılmıştır. Elde edilen kategoriler ve altında yer alan imgeler, frekans ve yüzdelik 
değerler ile birlikte tablo şeklinde verilmiştir. Araştırma tamamlandığında öğrencilerin en çok 
istekte bulundukları kategoriler, frekans ve yüzdelik değerleri ile birlikte verilecek, üniversite 
öğrencilerinin sınıfın, okulun ve bahçenin fiziki çevresi ile ilgili algıları tartışılarak bazı öneriler 
geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Binası, Sınıf Çevresi, Okul Bahçeler
7
Studies on learning places in higher education institutions are few in the literature. However, 
spaces have the power to influence their behavior and interaction with others. This study aims 
to determine undergraduate students’ wishes regarding to their physical school environment. 
For this purpose, it is aimed to determine the deficiencies in the existing physical environment 
through “wish poems” of undergraduate students and to determine their wishes. For this 
reason, the study group consists of approximately 150 participants from the faculty of science 
and literature and the students of the faculty of education of a state university. In this study, 
university students were asked to write 3 requests related to the physical environment by giving 
them a semi-structured open-ended question format such as “I wish there would be …. In my 
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class/at my school/in the garden” in order to reveal their views on the physical environment 
of their schools. The data were analyzed by using content analysis method. Content analysis 
is the categorization of verbal and written data for a specific problem or purpose, classified, 
summarized, scanned for specific variables or concepts to be measured and derived from 
them. In the research, different number of conceptual categories have been reached under 
each subheading by coding and imagination method. The obtained categories and the images 
below are presented in table form with frequency and percentage values. When the research 
is completed, some suggestions will be made by discussing the perceptions of the university 
students about the physical environment of the classroom, school and garden.

Keywords: School Building, Classroom Surroundings, School Gardens

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 9
Öğrenci Merkezli Okul Tasarımları Nasıl 
Olmalıdır? Öğrenci Merkezli Eğitim 
Yaklaşımlarından Çıkarımlar
How Should Student-Centered School Design Be? 
Implications From Student Centered Approaches
Dr. Öğr. Ü. Canan DEMİR YILDIZ, Muş Alparslan Üniversitesi

Öğrenciler zamanlarının büyük bir bölümünü okullarda geçirmektedirler. Zorunlu eğitimi 
tamamladıklarında okulda binlerce saat geçirmiş olacaklar. Aynı şey öğretmenler ve yöneticiler 
için de geçerlidir. Öğretmenlerin ve yöneticilerin eğitim-öğretim ortamlarını, öğrenciyi 
aktifleştirecek bir şekilde tasarlamak veya düzenlemek yerine, mevcut düzene uymayı tercih 
etmeleri ise öğrencilerin geleneksel anlayışın hakim olduğu, öğretmenin merkezde olduğu 
bir öğrenme sürecini yaşamasını beraberinde getirmektedir. Oysa John Dewey (1859-
1952), eğitimin daha geniş bir konsepte dayanmasını önermiştir, bu da öğrencilerin yaparak-
yaşayarak ve birbirleriyle etkileşime girerek öğrenecekleri yaşam süreci anlamına gelmektedir 
(akt. Alexander, 2000). Ancak uzun koridorlar boyunca dizilmiş yan yana benzer sınıflar, 
hala eğitim ve öğretimin önemli bir parçası olarak görülmektedir (Sanoff ve Walden, 2012). 
Okul tasarımında, öğrenciler için faydalı olabilecek uygun teori ve yaklaşımlar göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu teorilerin açıkladığı unsurlardan okul tasarımında yararlanılabilir. 
Böyle bir tasarım günümüz okul tasarımlarından hiç şüphesiz daha farklı olacaktır. Çünkü 
öğrenciyi merkeze alan ve onların bireysel gelişimlerini destekleyen eğitim yaklaşımları henüz 
okul tasarımlarına tam anlamıyla yansıtılamamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı öğrenci 
merkezli teorilerden bazıları ve buna uygun fiziki mekânların nasıl olması gerektiğine ilişkin 
çıkarımlarda bulunmaktır. Literatür taraması yapılarak elde edilen bulgular tablo üzerinde 
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gösterilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrenci merkezli öğrenme ortamlarına 
ilişkin tasarım önerileri verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul Tasarımı, Öğrenci Merkezli Eğitim Kuramları, Aktif Öğrenme
7
Students spend most of their time in schools. When they complete compulsory education, they 
will have spent thousands of hours at school. The same is true for teachers and administrators. 
Instead of designing and organizing the teaching and learning environments in a way that will 
activate the students, teachers and administrators prefer to follow the existing order and bring 
them to a learning process where the traditional understanding is dominant and the teacher is 
at the center. However, John Dewey (1859-1952) suggested that education should be based 
on a wider concept, which means the life process that the students will learn by experiencing 
and interacting with each other (cited in Alexander, 2000). However, similar classes side by 
side along the corridor are still seen as an important part of education and training (Sanoff 
and Walden, 2012). In school design, appropriate theories and approaches that may be useful 
for students should be considered. The elements explained by these theories can be used in 
school design. Such a design will undoubtedly be different from today’s school designs. Because 
the educational approaches that take the student to the center and support their individual 
development have not been fully reflected in the school designs yet. Therefore, the aim of this 
study is to make inferences about some of the student-centered theories and how appropriate 
physical spaces should be. In this study, it is aimed to make inferences about how appropriate 
physical designs should be in line with student-centered theories. The findings obtained by the 
literature review will be shown on the table. In line with the results, design suggestions are given 
for student-centered learning environments.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 10
Okul Binalarının Özelliklerinin Eğitim Kalitesine 
Etkisinin İncelenmesi
The Investigation Of The Effect Of The Features Of 
School Buildings On The Quality Of Education
Orhan YILMAZ, Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim, bireylerin ve toplumların biçimlenmesinde en önemli faktörlerden biridir. Eğitime verilen 
önem o toplumun gelişim düzeyinin de ölçütü olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim-öğretim 
etkinliklerini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Günümüzde öğretmen davranışları, 
konunun içeriği, kullanılan yöntem ve materyaller kadar fiziksel çevre ve okul binalarının da eğitim-
öğretim faaliyetlerini ciddi anlamda etkilediği görülmektedir.  Okul ve okul bahçesi planlamaları 
çocukların sosyal, fiziksel ve zihni gelişimlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. 
Eğitimde başarıyı etkileyecek faktörlerden biri de okul binasının mimari yapısı ile okul iç-dış mekân 
organizasyonunun, eğitimin bir parçası olacak şekilde yeniden yapılandırılması zorunluluğudur.  
Zorunlu eğitimin 12 yıl olduğu ülkemizde okul çocuğun en fazla zaman geçirdiği, dolayısıyla en 
fazla etkilendiği çevresini teşkil etmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda giderek dikey yönde 
gelişen yerleşim düzeni ile beraber bu yapılar içerisinde adeta hapsolan çocuklarımız için okullar 
eğitimin yanı sıra fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimleri için oyun, eğlence, açık yeşil alan barındıran 
potansiyel alan olmak durumundadırlar. Araştırmanın örneklemini, Ankara ilinde Çankaya ve 
Yenimahalle ilçelerinde görev yapmakta olan farklı okul türlerine ait durum örneklemesiyle seçilen 
15 okul ve yöneticisi oluşturmuştur. Nitel olarak yürütülen durum çalışmasında veri toplama aracı 
olarak; araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler 
betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Bu çalışmada 15 değişik kademedeki okul türünün 
fiziksel durumları, alan kullanımlarının işlevsel ve görsel yeterliliği, okul bahçesi incelenmiştir. 
Okul binalarının eğitim ve öğrenciler üzerindeki etkileri, binaların yapımında dikkate alınması 
gereken özellikler, binalar konusunda yeni yaklaşımlar ve bu bağlamda Türkiye’de okul 
binalarının yapımındaki son eğilimler ele alınmıştır. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgular 
doğrultusunda okul binalarının yapımında kat sayısı, bina ekseninin yönü, iç-dış cephe boyalarının 
renginin önemli olduğu ve bu etkenlerin eğitim kalitesini etkilediği, kuzey cepheli bahçesi bulunan 
okullardaki öğrencilerin kış aylarında daha çok kaza geçirdikleri, estetik yapıya sahip okulllarda 
çalışan öğretmenlerin raporlu sayısının daha az olduğu, binaların estetik görüntüsü ile öğrenci 
başarısı arasında bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Binası, Fiziksel Özellik, Tasarım ve Estetik, Eğitim Kalitesi. 
7
Education is one of the most important factors in shaping individuals and societies. The 
importance given to education appears as a measure of the level of development of that society. 
There are many factors affecting educational activities. Nowadays, it is seen that the physical 
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environment and school buildings have a serious effect on the educational activities as well as 
teacher behaviors, content of the subject, methods and materials used. School and schoolyard 
planning can affect the social, physical and mental development of children in a positive or 
negative way. One of the factors that will affect the success in education is the restructuring of 
the school building’s architectural structure and school indoor and outdoor organization as 
a part of the training. In our country where compulsory education is 12 years, school is the 
environment where the child spends most time and is therefore most affected. In the present 
century, the schools, which have been growing in the vertical direction, together with the 
schools that are trapped in these structures, have to be the potential space for the physical, 
spiritual and social development as well as play, entertainment and light green space. The sample 
of the study consisted of 15 schools and administrators who were selected with status sampling 
of different school types working in Ankara and Çankaya districts of Yenimahalle. In the case 
study conducted qualitatively as a data collection tool; The semi-structured interview form 
developed by the researcher was used. The data were analyzed by descriptive analysis technique. 
In this study, the physical conditions of the school type in 15 different levels, the functional 
and visual competence of the field uses, and the school garden were examined. Schools and 
educational impact on students of the buildings, properties to be considered in the construction 
of buildings, new approaches and recent trends in the construction of school buildings in 
Turkey are discussed in this context in the building. According to the findings obtained at 
the end of the research, the number of storeys in the construction of the school buildings, the 
direction of the building axis, the color of the interior-exterior paints are important, and these 
factors affect the quality of education. It is determined that there is a relationship between the 
aesthetic appearance of buildings and student success.

Keywords: School Building, Physical Property, Design and Aesthetics, Education Quality

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 11
Okul Öncesi Dönemde Dış Mekân Tasarımlarının 
Öğrenmeye Etkisine Yönelik Uygulama Örnekleri
Uz. Aylin GÖK, Liv Koleji

Çalışmamım amacı, çalışmanın amacı, öğretmen rehberliğinde hazırlanan öğrenme tasarımlarına 
farklı bir bakış açısı kazandırmak ve bahçe etkinliklerinin öğrenmeyi destekleyecek etkinliklerle 
yapılmasıdır. Okul öncesi etkinlik alanlarında öğrencilerin kullanmaları için çeşitli merkezler 
geliştirilmiş ve bu merkezlerde öğrenciler anekdot formları kullanılarak gözlemlenmiştir. 
Provokasyonun daha iyi olduğu alanlar çocuklar tarafından daha çok tercih edilmiş ve daha aktif 
kullanılmıştır. İyi bir müfredat programı ile beraber iyi bir öğrenme tasarımı ile öğrenmenin 
daha da hızlandığı görülmüştür. Dış mekân öğrenme ile ilgili etkinlik örnekleri ile öğretmen 
günlük planları geliştirebilir. Böylece öğrenciler sosyal, bilişsel, psiko-motor beceriler alanında 
eğlenerek ve zevk duyacak etkinliklerle etkinliklerini geçekleştirirler. Okul öncesi müfredat 
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programlarında dış mekân öğrenme yer almalı ve öğretmenlere bu konuda öncülük edecek 
dış mekân öğrenme tasarım planları kılavuzları sunulmalıdır. Sempozyuma bildirimde sözü 
geçen alanlarla ilgili olan sunumumla katılmak isterim. Bu öğrenme tasarımlarına ait görseller 
ve uygulama alanlarına yönelik çalışmalarım mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Tasarımı, Çevre, Müfredat

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 12
Çocuk Gözünden Ekolojik Okul
Esra ŞAHİN, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu

Özet Doğal çevrenin bozulması, betonarme yapıların artması ve eğitim kurumları olarak 
kullanılan binaların yeşil çevreden uzak olması gibi sorunlar günümüzde çocukların doğadan 
soyutlanmasına neden olmaktadır. Doğa eğitiminin önemi, çocukların yeşil alanlarda ve doğa 
ile iç içe yaşamalarının onların duyuşsal, bilişsel ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlaması 
açısından önem arz ettiği araştırmalar sonucunda anlaşılmaktadır. Okul binaları incelendiğinde 
ekolojik okul yapılmadığı, sadece fiziki koşulları değişen okulların farklılaşarak inşa edildiği 
bilinmektedir. Öğrenci görüşlerinin alınmadan yapılmış okullarda yeşillendirme çalışması 
ve eko okul konseptine dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada ekolojik okul 
konusunda öğrencilerin ne düşündüğü ve düşündüklerini nasıl resmettikleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Okul, Yeşil Okul, Çocuk, Doğada Eğitim. 

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 13
Geleceğin Okul Tasarımları Çerçevesinde; Musiki 
Eğitimi Mekânlarında, Kültür Emperyalizmine 
Karşı Duruş Bağlamında, Yerli Ve Milli Unsurların 
Ön Planda Tutulmasının Gereği Ve Önemi
Necessity And Importance Of Priority Of The  
Native And Ethnic Characteristics Against To The 
Cultural Imperialism, At Music Education Places; 
in The Context Of School Designs Of Future
Dr.  Alp ÖZEREN, Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

Tarihsel derinlik, coğrafi genişlik, uluslararası etki bağlamlarında;   insanlık tarihinin en güçlü, 
etkin ve işlevsel musikilerinden biri olmasına, tüm insanlık tarafından saygı ve kabûl görmesine 
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karşın; Geleneksel Türk Makam Musikisi ve musiki aletlerinin anlam, önem ve değerinin, 
yetişmekte olan nesillere sağlıklı, kalıcı ve işlevsel düzeyde, uzun yıllardır aktarılamayışı, bildirinin 
sorunsalı olup;  bu sorunsalın ardındaki dahili ve harici nedenlerin tespit edilebilmesine, kalıcı 
şekilde ortadan kaldırılabilmesine katkı sağlayacak düşünce ve öneriler geliştirebilmek ise, 
bildirinin problemidir. 

İnsanlığın ortak musiki mirasını da dışlamadan,   öz musiki değerlerimizi ayırt edebilecek ve 
onlara öncelik verebilecek, geleceğe taşıyabilecek nesillerin yetişmesini sağlayacak bir musiki 
eğitimi sistemi ve politikasının oluşum ve gelişimine;   gerçekçi, işlevsel katkılar sunabilmek, 
bildirinin temel amacıdır.  

Çalışma, betimsel yöntemle hazırlanacak olup; içerik çözümleme ve hazır bilgiden yararlanma 
tekniklerinin yanı sıra, bildiri yazarının belgelendirilebilir kişisel, mesleki gözlem ve 
deneyimlerinden de yararlanılacaktır. 

Öz musikimiz son derece köklü ve zengin iken; 10 yıllar boyunca, özellikle baskın ve etkin 
akademik çevrelerce (ne yazık ki…) aşağılandığı, hor görüldüğü için; alanın yetkili ve etkili 
kişi ve kurumlarında dahi,  geçmişi 10 yıllara dayanan bir öğrenilmiş çaresizlik, eziklik, aşağılık 
kompleksinin oluşumu ve bu durumun bazı neticeleri, bildirinin en önemli bulgusu olarak, 
somut örneklerle sunulacaktır.  

Bildiri kapsamında, Öz Musikimiz bağlamında; kültür emperyalizmi olgusunun deyim 
yerindeyse insafsızca dayatılışına; bir milletin Öz Musikisine ve ona bağlı değerlere büyük 
ölçüde yabancılaştırılmasına dayalı olumsuz etkiler; ayrıca, ‘modernleşme’ maskesi altında; 
kültür ve medeniyet olgularının ne denli karıştırılmış olduğu; yerli ve milli musikimizin, kendi 
topraklarında ne denli üvey evlât muamelesine maruz bırakıldığı; bugün,  öz musikimize saygı 
duyuyormuş gibi görünen bazı kişi ve kurumların, bulacakları ilk fırsatta yine öz musikimizi 
hırpalamak, yok etmek çabasına geri dönecekleri tehlikesinin büyük önem arz edişi gerçeği, 
somut örnekler üzerinden tartışılacaktır. 

Sonuç olarak; musiki eğitimi mekânlarımız, sözü edilen sorunlara karşı üretilecek çözüm 
süreçlerini destekleyecek donanımlara büyük ölçüde, yeterince sahip bulunmamaktadır. Medya 
da; genel olarak, bu donanımların sağlanması için katkı sunabilecek sponsor desteklerini sağlayıcı 
yayınlardan hayli uzak bir noktadadır. Ülkemizdeki medya okuryazarlığı düzeyinin  sıfıra yakın 
düzeyde bulunuşu da göz önüne alındığında; medyanın, bildiri konusu çerçevesinde, yarardan 
çok zarar verişi de, ölçülebilir, gözlemlenebilir bir acı gerçeğe dönüşmüştür ne yazık ki. 

Bildiri kapsamında; öz musikimiz konusunda hüküm verecek, kararlar alacak, çalışmalar 
yapacak tüm bürokratik kademelerin öz musikimize karşı önyargılı bir düşmanlık besleyen, 
ona üvey evlât gibi yaklaşan zihniyetten ve o zihniyetin mensuplarından titizlikle, ivedilikle 
arındırılması; ayrıca, her seviyedeki tüm musiki eğitimcilerinin, öz musikimizin zenginliği 
ve uluslararası anlamı, önemi, değeri ve gücü hakkında eksiksiz şekilde bilgilendirilmeleri, 
bilinçlendirilmeleri yönünde etkin, işlevsel, ciddi hizmetiçi eğitim çalışmalarının da ivedilikle 
planlanması, uygulanması önerilmektedir.      
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Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Musikisi, Musiki Eğitimi Mekânları, Kültür Emperyalizmi, 
Medya Okuryazarlığı   
7
The problematic of this paper; although in the context of its historical depth, geographical width 
and international effect; the acceptance of its power and function in the human history; the 
Traditional Turkish Makam Music couldn’t be transferred to the young generation adequately 
and researching the causes of this problematic, to develop new analytic ideas is the problem of 
the paper. 

Common musical inheritance of Humanity is very important of course but we can see and 
meet the differences and characteristics of Traditional Turkish Makam Musical characteristics 
at first. We need  special music education system and its politics. There will be some original 
ideas about  these specailities and aims, in the paper.  

There will be descriptive method in the paper and analysing contains, using present knowledges 
will be basic techniques. Also; personal observations and experiments of the writer are 
important for the paper.  

Although we have a very rich and rooted traditional music in our country; it has been 
externalized and humiliated by some academic music people and environment during decades. 
Because of this externalization and humiliation; there is a learned desperation in the area of 
traditional music academicians. This is the most important finding of the paper. 

 Dangers of cultural imperialism in the context of  Traditional Turkish Makam music; confusion 
of culture and the civilization; the unfairly treated of it in its own country; the insincerity of 
some music academicians’ about it are  the basic topics in the paper for to arque. 

Consequently; our music education places don’t have enough condition for teaching and 
feeling Traditional Turkish Makam Music  in general and moreover the approach of the media 
to our music is not concious. There are a lot of harmful news and articles for our traditional 
music. İt is very dangerous because there is no media literacy in our country. 

Basic suggestion of the paper is to stop forever   the enemies of Traditional Turkish Makam 
Music for to save it from imperalist mentality and to give enough information urgently about 
our traditional music to the all music teachers in our country.   

Keywords: Traditonal Turkish Music, Music Education Places, Cultural Imperialism, Media 
Literacy   
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 14
Meslek Liselerinin Fiziksel Yapı Uygunluğunun 
Öğrenci Görüşleri ile İncelenmesi
Examination Of The Physical Structure Suitability 
Of Vocational High Schools According To Students
İmran BAYRAKDAR, Eğitim Uzmanı, Meslek lisesi Tarih Öğretmeni

Özgül BÜTÜN, Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı 

Bu araştırmada meslek liselerinin fiziksel yapılarının öğrencilerin eğitim ve öğretim yaşantıları 
üzerindeki görüşlerinin neler olduğu değerlendirmektir. Mesleki yeterliliği kazandırmak 
için uygulamaya yönelik bu okulların, fiziksel yapıların uygunluğunu ve öğrenci üzerindeki 
etkilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda meslek lisesinde okuyan 12.sınıf öğrencilerin 
görüşlerine dayanılmıştır.12.sınıf öğrencilerin tercih edilme nedeni ise uygulamaya yönelik 
çalışmaya başlamaları ve uygulamada okul binalarının öğrenmeleri ve uygulamaları üzerindeki 
düşüncelerini etkin şekilde görebilmeleridir. Araştırmanın yöntemi Avrupa yakasında rastgele 
seçilmiş x meslek lisesinde uygulanmıştır. Araştırmanın amacını belirleyen Meslek liselerinin 
fiziki yapılarının uygulamaya yönelik midir? Sizce neler olmalıdır? Meslek liselerinin fiziki 
yapısı eğitim ve öğretim yaşantıları üzerindeki etkililiği nedir? gibi sorular sorulmuştur. Bu 
araştırmada meslek lisesi 12. Sınıf öğrencilerin okullarının fiziki yapıları üzerindeki görüşlerini 
belirlemek amaçlandığından nitel bir çalışmadır. Nitel veri toplama tekniklerinden mülakat 
tercih edilmiştir.  Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 12. Sınıf 45 öğrenciye amacı belirleyen 
sorular sorulmuştur. Bulgular da öğrencilere okulunuzun fiziki tasarımı eğitim ve öğretim 
yaşantınız üzerindeki etkisi nedir? Denildiğinde 16 kişi olumsuz cevap vermiştir. Okullarının 
fiziki tasarımlarını yetersiz ve kullanışsız olduğundan eğitim ve öğretim yaşantılarını olumsuz 
etkiliyor. Derslere olan ilgisizlik artıyor ve sonucunda not düşüklüğü ve öğrenmede eksiklikler 
görülüyor şeklinde cevap vermişlerdir. Okulunuzun fiziki tasarımı, çevre şartları ve okul 
atölyeleri sizi mesleğe hazırlamak için yeterli midir? Sorusuna 12 kişi evet derken 33 kişi hayır 
cevabını vermiştir. Bizim araştırmamızın meslek liselerinin tasarımında ve eğitiminde Milli 
Eğitim bakanlığına, meslek lisesi tasarlayan mimarlara, bu alan üzerinde çalışan araştırmacılara 
önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Okul Binası Tasarımı, Meslek Lisesi, Fiziksel Yapı
7
In this survey, opinions of vocational high school students are evaulated on their education 
training experiences; especially their ideas about physical constructions of these schools. This 
survey indicates the convenience of pyhsical construction of these schools and their effects on 
students to biring them vocational competence. This survey shows senior students’opinions; 
because they start to work for practice and while doing internship, they see the importance of 
school buildings. This survey has been carried out ot random vocational high school on the 
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European side of İstanbul; These kinds of question have been asked: Are physical constructionsof 
these schools efficient for practice. If not, what do you suggest ? What is the importance of 
physical constructions of these schools on education training. This survey is a qualitative study 
because it indicates senior students’ ideas on physical constructions of these schools. Interviews 
have been preferred among qualitative data gathering techniqıes. 12th grade students have been 
asked questions to determine goals. Students have been asked about the effects of physical 
structures   of their schools on their education training. They say that affects their marks badly 
and as a result of this condition they have lack of training knowledge. Is the physical design 
environmental and workshops our school enough to prepare you fort he profession before 
going into practice? 12 people answered yes,33 people answered no. We believe our research 
will contribute to researches who work on this field, to ministry of education in education. In 
designing vocational schools and to architects who design vocational schools.   

Keywords: School Building Design, Vocational High School, Physical Structure  

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 15
Bir Kitle İhya Silahı Olarak Okul
Dr. Salih UÇAK, İstanbul MEM

Zübeyir Gökhan DOĞAN, İstanbul MEM

Okul, yapısı itibariyle işlev ve pratiklere indirgenemeyecek kadar karmaşık bir sistemi tanımlar. 
İnsanlık, kendi gelişim macerası içinde okulu “çok boyutlu bir yapı” olarak görmüş; gerekliliğini 
genellikle “hayati” olarak değerlendirmiştir. Son yüzyıla kadar okulun gereksizliğiyle ilgili 
nerdeyse hiçbir ciddi eleştiriye rastlanmaz. Özellikle yeni asrın getirdiği yenilikler, tekçi 
perspektif, dijital dünya olanakları gibi farklılıklar okulun rolü üzerinde tartışmaların 
yapılmasına fırsat vermiş, mevcut rolü sıkça gündem olmuştur. Gatto ve İllich gibi düşünürlerin 
çalışmalarıyla okul üzerinden yapılan değerlendirmelerin haklılık payı söz konusu olsa da 
dikkatle bakıldığında bunların “olumsuz örnekler” üzerinden geliştirilen eleştiriler olduğu 
görülecektir. Aracın zengin, amacın fakirleştiği dijital çağda okulun meydan okuyucu bir metafor 
olarak yeniden kurgulanması gerekir. Makinayı kutsamadan insanî olanı hikmetle önceleyen bir 
okul tasavvuruna ihtiyaç vardır. Bu bağlamda çalışmamız, geleceğin okulunu “her şeye rağmen” 
insanın yeniden ihyası için en kritik kurumsal olgu olarak kabul etmektedir. Doğal bir sistem 
olarak okul, aktüel ve popüler “olumsuzlamalara” karşı, geleceği yeniden inşa edecek en güçlü 
yapı olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Okul, İhya.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 16
Türkiye’de Okul Öncesi Mimarisi ile İlgili Yapılmış 
Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Halime Nur SEZER, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Okul öncesi dönem, bireylerin kişiliğinin ve kimliğinin en hızlı gelişip şekillendiği dönemdir. 
Bu dönemde sadece insan faktörü değil yaşanan çevre ve fiziksel ortamlar da gelişimi yakından 
etkilemektedir. Bireylerin kişisel ve toplumsal gelişiminde fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, 
kendilerini güvende hissetmeleri, bir gruba ait olmaları ve estetik duyarlık geliştirmeleri 
önemlidir. Okul öncesi dönemde bunun en temel göstergelerinden biri de yaşanan kurumların 
mimari özellikleridir. Zamana ve kültürden kültüre değişiklik gösteren bu özellikler kurgulanan 
yeni nesillerin tasarımında önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de okul öncesi 
mimarisi ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Çalışma temel nitel araştırma 
deseninde, doküman analizi yöntemi ile kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; içerik 
analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün tez tarama 
elektronik ortamı kullanılmıştır. Tezlerin belirlenmesinde “okul öncesi ve mimari” anahtar 
sözcükleri taranmış ve 31 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan “Okul Öncesi 
Mimarisi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezleri İnceleme Formu” kullanılarak ilgili dokümanlar 
başlıklar altında incelenmiş ve verilere ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; 
Türkiye’de okul öncesi mimarisi ile ilgili tezlerin ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde, 
çoğunluğunun 2018 yılında, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı İç Mimarlık anabilim dallarında 
ağırlıkla çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Tezlerin içeriğinde okul öncesi mimarisinin birlikte 
çalışıldığı alanlar tematik olarak tespit edilmiş ve öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Mimari, İçerik Analizi, Lisansüstü Tezleri.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 17
Alfa Nesli Çocuklarının Sınıflarından Beklentileri
Expectations Of Alfa-Children’s From Classes
Arş. Gör. Semiha İSMAİLOĞLU, Atatürk Üniversitesi
Arş. Gör. Hilal YILMAZ, Marmara Üniversitesi

Alfa nesli genel olarak 2010 yılından sonra doğan çocuklar için kullanılan bir terimdir. Bu 
kuşağın ortaya çıktığı dönemde, teknolojik ve dijital gelişmeler fazlasıyla yaşanmakta ve 
neredeyse toplum hayatının merkezinde elektronik aletler, sosyal medya, görsel ve dijital 
teknoloji yer almaktadır. Alfa nesli genellikle, bilgisayar/tablet/cep telefonunu oyuncak olarak 
kullanmakta; sosyal medyadan ders/video online izlemeler yapmakta; sınırsız yeni bilgiye 
erişim sağlamaktadır. Bu nesli eğitim hayatlarında yapay zekâ, robot teknolojisi, 3D yazıcı 
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teknolojileriyle ilgili eğitimler beklemektedir. Bu durumun çocukların eğitim ortamlarına 
yansıdığı da gözlenmektedir. Buradan hareketle, çalışmanın temel amacı, Alfa nesli okul öncesi 
çocuklarının sınıflarında olmasını istedikleri dijital/elektronik donatılara yönelik görüşlerinin 
belirlenmesi ve istenen donatıların Alfa neslinin genel özelliklerine uygunluklarının tespit 
edilmesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel araştırmalarda; 
bireylerin, grupların bazen de ortamların özellikleri incelenir. Bireylerin ve grupların yetenekleri, 
tercihleri ve davranışları özetlenir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde yer alan bir 
okul öncesi eğitim kurumundaki 40 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada okul öncesi çocukların 
sınıflarından beklentilerini tespit etmeye yönelik anket soruları oluşturulmuştur. Çocuklarla 
birebir görüşme yoluyla anket soruları cevaplandırılmıştır. Çalışma sonucunda Alfa neslinin 
genel özellikleri ile görüşmeler sonucunda elde edilen veriler birlikte değerlendirilmiştir. 
Yapılan değerlendirmelerin ardından kuşak özellikleri ile çocukların isteklerinin örtüştüğü 
sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alfa Nesli, Okul Öncesi Çocukları, Sınıf
7
Alpha generations are generally used for children born after 2010. At the time of this 
generation, technological and digital developments are very much experienced and electronic 
devices, social media, visual and digital technology are almost at the center of social life. Alpha 
generation generally uses the computer/tablet/mobile phone as a toy; conducts course/video 
online monitoring from social media; it provides access to unlimited new information. Artificial 
intelligence, robotics and 3D printer technologies are waiting for trainings. It is also observed 
that this situation is reflected in the educational environment of children. From this point of 
view, the main purpose of the study is to determine the views of the Alpha generation of pre-
school children on the digital/electronic equipment they want to be in their classrooms and 
to determine the suitability of the desired reinforcements to the general characteristics of the 
Alpha generation. Descriptive survey model was used in the research. In descriptive research; 
The characteristics of individuals, groups and sometimes environments are examined. The 
abilities, preferences and behaviors of individuals and groups are summarized. The study group 
consisted of 40 children in a preschool education institution located in Istanbul. In the study, 
questionnaire questions have been formed to determine the expectations of preschool children 
from their classes. Questionnaire questions were answered by one-on-one interviews with 
children. As a result of the study, the general characteristics of the Alpha generation and the 
data obtained as a result of the interviews were evaluated together. After the evaluations, it was 
concluded that the desires of the children were overlapping with the traits of the generations. 

Keywords: Alfa-Children, Preschoolers, Class. 
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 18
Gaziantep’teki Tarihi Okul Binaları 
Üzerine Bir Çalışma
Dr. Öğret. Üyesi Zehra KESER, Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Metin ÖZKAN, Gaziantep Üniversitesi

Bu çalışmada Cumhuriyet döneminde Gaziantep’teki tarihi okul binalarının fiziksel yapılarının 
dönemin eğitim programları açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Okullarda yürütülen eğitim-
öğretim faaliyetlerini öğretmen davranışları, konunun içeriği ve kullanılan yöntem ve materyaller 
kadar fiziksel çevre ve okul binalarının fiziki şartları ve tasarımı da önemli ölçüde etkilemektedir 
(Al Şensoy ve Sağsöz, 2015; Aydoğan, 2012). Işık (2004: 63) okul binalarının eğitim öğretim 
plan ve programına ve öğrencilerin gelişimsel düzeylerine uyumunun da önemli olduğunu 
vurgulamıştır. Programların istenen seviyede uygulanabilmesi için programların uygulanacağı 
yerler olan eğitim binalarının da değişmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Bu sebeple okul bina 
ve bahçelerinin fiziksel açıdan öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayan, değişen eğitim 
programlarının rahatlıkla uygulanabileceği ortamları sağlayabilen ve öğrenci ve öğretmenlerin 
bulunmaktan zevk duyacakları ortamlar olması gerekmektedir (Karasolak, 2009). Bu çerçevede 
çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Gaziantep ilinde 
Cumhuriyet döneminde hizmet veren okullar eğitim programlarının uygulanabilirliği ve öğrenci 
ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri açısından incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep Eğitim, Eğitim Tarihi, Tarihi Okul Binaları. 

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 19
Türkiye’de Okul Öncesi Sınıflarının Fiziki 
Özelliklerini İnceleyen Çalışmalar
The Physical Features Of Preschool Classrooms 
in Turkey:  A Review Study
Emrullah KAHRAMAN, Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Okul öncesi sınıflarının fiziki şartlarının uygunluğu, hem okul öncesi dönem çocuğunu 
hem de öğretmenlerini etkilemektedir. Sınıf ortamının eğitim üzerindeki diğer etkileri 
de düşünüldüğünde, bu alanda yürütülen çalışmaları gözden geçirmenin gerekli olduğu 
düşünülmüştür. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de, okul öncesi sınıflarının fiziki şartları, ortamı, 
düzenlenmesi ve tasarımına ilişkin yapılmış çalışmaları incelemektir. Bu gözden geçirme 
çalışmasında, 1989-2019 yılları arasında yapılmış çalışmalara, çeşitli veri tabanları incelenerek 
ulaşılmıştır. Yapılan taramada  “okul öncesi sınıfının fiziki/fiziksel özellikleri”, “okul öncesi sınıf 
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ortamı”, “okul öncesi sınıfının düzenlenmesi” ve “okul öncesi sınıfı tasarımı” anahtar kelimeleri 
kullanılmıştır.Yapılan alan yazın taraması sonucunda, belirlenen tarihler arasında yapılmış ve 
mevcut çalışmanın kriterlerine uyan sekiz araştırma makalesi, üç derleme makale, yedi yüksek 
lisans ve üç doktora tezi olmak üzere, toplam 20 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırma amaçları 
farklı başka birçok çalışmada, okul öncesi sınıflarının iç ve dış mekân özelliklerine değinilmiş 
olmasına rağmen, bu çalışmanın gözden geçirdiği spesifik amaç olan okul öncesi sınıflarının 
fiziki özelliklerini tek başına inceleyen çalışmaların sayısının az olduğu görülmüştür.

İncelenen araştırmalarda okul öncesi öğretmenlerinin sınıfların fiziksel ortamlarından çeşitli 
nedenlerle şikayetçi oldukları, okul öncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanlarla ilgili kalite 
standartlarının belirlenmesi ve buna uygun düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. 
Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanlar için eğitim kalitesini ve verimliliğini 
artıracak düzenlemeler yapılması, buna ilişkin iyileştirmelerin, okul yöneticileri, okul öncesi 
öğretmenleri ve bu düzeyde eğitim veren branş öğretmenleri, diğer hizmet personelinin, 
okul öncesi çocukların ailelelerinin ve bu çocukların görüşlerine dayalı olarak yapılacak yeni 
araştırmalarla desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi sınıfı, okul öncesi sınıf ortamının özellikleri, gözden geçirme 
çalışması.
7
The suitability of the physical conditions of preschool classes affect both the preschool children and 
their teachers. Considering the other effects of the classroom atmosphere on education, reviewing 
the studies which are conducted on this topic is thoughted as a necessity.The aim of this research 
is, examining the studies about the preschool classrooms’ physical conditions, arrangements, 
environment and the design, which are conducted in Turkiye. In this review study, the studies 
conducted between the years of 1989-2019 were collected by examining various databases. “Physical 
/ physical features preschool class”, “regulation preschool classroom environment”, “preschool 
classroom regulation”, “and physical preschool class design” were used as the keywords. After the 
reviewing process, a total of 20 studies including eight research articles, three review papers, seven 
master thesis and three doctoral dissertations were collected which are met the criteria of the current 
study. Although there are many different studies which examined physical features of preschool 
classes, there are less studies which has the same specific purpose of the present study.

The researches are emphasized that the preschool teachers complain about the physical 
environment of the preschool classes for various reasons and, there is a need for establishing 
quality standards and necessary arrangements for interior environment of the pre-school 
classes/institutions. Thus, the arrangements of the interior spaces in preschool education 
classrooms/institutions should be made to improve the quality and efficiency of education. 
The new studies which is aimed for obtaining the opinions of school administrators, preschool 
teachers and the other staff, families of preschool children and the children themselves on this 
matter should also be performed.  

Key Words: Preschool classroom, features of preschool classroom environment, review study.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 20
Türkiye’deki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Birimleri ile Amerika Birleşik Devletindeki 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimlerinin 
Mekânsal ve Estetik Açısından İncelenmesi
A Comparison Of Psychological Counseling And 
Guidance Units in Turkey And Psychological 
Counseling And Guidance Units in The U.S.A. 
Through Design And Aesthetic Perspectives
Seyhan BEKİR, Doktora Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi

Bu araştırmada Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) psikolojik danışma ve 
rehberlik birimlerinin mekânsal ve estetik açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubu Türkiye’de ve ABD’de ortaokul kademesinde bulunan toplam 14 okuldan 
oluşmaktadır. Bu araştırmanın verileri okul psikolojik danışmanlarından mail yoluyla (resim 
halinde) temin edilmiştir. Okul psikolojik danışmanlarından temin edilen resimler SPSS 
yoluyla nicel verilere dönüştürülmüş ve odalarda sahip olunan tüm eşyalar iki okul bazında 
değerlendirilmiştir. Odaların sahip olduğu eşyaların ülkelere göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
bağımsız örneklem t testi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre Türkiye-ABD’deki 
bulunan psikolojik danışmanlık ve rehberlik ofislerinde bulunan sandalye sayısının, kitaplık 
sayısının, kitap sayısının, duvarda tabloya sahip olma durumunun, boya kalemlerine sahip olma, 
kapılarının süslü olma durumu, zeka oyunlarına sahip olma, yuvarlak masaya sahip olma, ülke 
bayrağı bulundurma, duvarlarda süs/resimler bulundurma ve çiçeğe sahip olma durumlarına 
göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, ısıtıcı türlerine (klima, merkezi ısıtma vb.) ve panoya sahip 
olma durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye-Amerika Birleşik Devleti, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Birimi, Mekân ve Estetik. 
7
The aim of this study is to compare psychological counseling and guidance units of Turkey 
and the U.S.A. based on their design and sense of aesthetics. The study includes a total of 14 
secondary schools located in these two countries. The data for the study is provided by the 
school counselors as e-mails (pictures). Then, the pictures are converted to quantitative data 
using SPSS and all of the items in the rooms are compared on the basis of where the school 
is located. Following these, whether the items in the rooms differ based on the country is 
examined through independent t test. As a result, significant differences are found on having 
crayons, decorated doors, games that promote mental development, round tables, country 
flags, ornaments on the walls, flowers in the room as well as the number of chairs, bookshelves, 
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books, and paintings on the walls between the two countries’ psychological counseling and 
guidance units. On the other hand, no significant differences are found on heating systems (e.g. 
A/C, central heating) and having a board on the wall. 

Keywords: Turkey-United States of America, Psychological Counseling and Guidance, Design 
and Aesthetics.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 21
Dezavantajlı Öğrencilerin Sanat Aracılığı ile 
Kendilerini ve Duygularını İfade Etme
Disadvantaged Students’  Expression Of 
Themselves And Emotions
Elmira İSKENDEROVA BAŞ, Beyoğlu Taksim Ortaokulu

Safiye BEŞİR, Beyoğlu Taksim Ortaokulu

2017- 2018 eğitim öğretim yılı süresince uygulanmış olan çalışmanın amacı, davranış ve sosyal 
uyum zorluğu yaşayan, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı öğrencilerin sanat aracılığı 
ile kendilerini ve duygularını ifade etme beceri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Sınıf ve branş 
öğretmenleri tarafından tespit edilen okulumuz 15 öğrencilerimizden içe kapanık, sosyal uyum 
ve özgüven problemi yaşayan, kendini ve duygularını ifade edemeyen öğrencilerin bu sorunların 
üstesinden gelmeleri için sanat etkinlikleri (resim yapma, boyama, ebru, seramik şekillendirme) 
aracılığı ile beceri geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla esas çalışma, yıllık olarak planlanmış 
ve 2017-2018 eğitim – öğretim yılı süresince uygulanmıştır. Öğrenciler, çalışmalara grup olarak 
katılım sağlamışlardı. Çalışmalar, haftada 2 ders saati süren oturumlar halinde olarak uygulanmış 
olup, her oturumda giriş, çalışmanın gerçekleştirilmesi ve paylaşım aşaması şeklinde üç aşamalı 
olarak yürütülmüştür. Çalışma sonuna doğru branş öğretmenlerinden, katılımcı öğrencilerden ve 
velilerden çalışmaya katılmış olan öğrencilerle ilgili olumlu geribildirimler alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Dezavantajlı Öğrenciler, Sanat Terapi Yöntemleri, Sanat Etkinlikleri, 
Terapötik Etki 
7
The aim of the study, which has been applied during the 2017- 2018 academic year, is to 
help socio-economical   and culturally disadvantaged students develop their skills to express 
themselves and their emotions through art.

The main work which has been planned annually has been implemented throughout the 2017-
28 academic year in order have   fifteen students of our school carefully selected by class and 
branch teachers who have a self-enclosed,  socially disadaptive attitude and have difficulty 
to express themselves and their emotions     overcome those problems through art activities 
(painting, marbling, ceramic shaping) .
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The students participated in the studies in groups. The studies were implemented in sessions 
each lasting 2 hours per week in which each session has been  conducted in three stages in terms 
of introduction, realization of the study and sharing phase. . Positive feedback was received 
from branch teachers, participating students and parents towards the end of the study about the 
participating students.

Key words: Disadvantaged Studens, Art Therapy Methods, Art Activities, Therapeutic Effect

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 22
Okul İç Mekânlarının Saydamlık Bağlamında 
İncelenmesi
Investigating School Interiors in The Context Of 
Transparency
Eda AKTÜRK, Yüksek Lisans Öğrencisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Günümüzün yenilikçi, işbirlikçi eğitim anlayışı şüphesiz okul tasarım yaklaşımlarını da 
etkilemektedir. Okul tasarımlarında iç mekânda etkileşimi arttırmanın önemli yollarından biri 
de saydamlıktır. Mekâna alınan ışığın ötesinde saydamlık; mekânları birbirine ekleme, eylemleri 
kesiştirme, görsel iletişim sağlama gibi alternatifler sunmakta, öğrencinin keşfetme ve gözlem 
duygusunu dürtülemekte, sabit mekânlardaki eylemleri çeşitlendirmektedir. Buradan hareketle 
çalışmanın amacı; okul iç mekânlarında saydamlık irdelemesi yaparak, günümüzdeki yenilikçi 
eğitim yaklaşımları paralelinde üretilen alternatifleri saydamlık bağlamında sorgulamak, 
mekâna nasıl katkıda bulunduğunu ele almaktır. Bu amaçla çalışmada özellikle son on yılda 
Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim okulu olarak tasarlanmış okulların iç mekânları saydamlık 
açısından incelenmiştir. Bu inceleme; okullara ait plan, kesit, görünüş ve fotoğraflar üzerinden 
grafik anlatımlar ile görsel analiz şeklinde olmuştur. Saydamlığın mekân kullanımına sağladığı 
gözlem, işbirliği, sosyalleşme gibi farklı katkılar, görsel analizler üzerinden yorumlanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, farklı derecelerde olsa da saydamlığın iç mekânda öğrencilerin bilgiyi 
elde etme yöntemlerine katkı sunmasının yanı sıra (gözlem, keşif, işbirliği gibi), sosyalleşme 
fırsatı yarattığı, kontrollü denetim ile güvenliği sağladığı, koridor gibi iç mekânlarda doğal 
aydınlatma seviyesini arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca bazı okullarda da yönetim mekânlarında 
kullanılan saydamlığın kavramsal olarak şeffaf yönetime katkıda bulunduğu belirlenmiştir. 

Elde edilen bulguların, saydamlığın eğitim mekânlarını olumlu yönde etkileyen önemli bir tasarım 
kriteri olduğunu vurgulaması açısından okul tasarımlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Bunun yanı sıra, mevcut okullarda sınıf iç duvarının saydamlaştırılması, ortak etkinlik mekânları 
oluşturulması ve burada da saydamlık kullanılması gibi ufak değişikliklerin mekânın kullanımının 
değişmesiyle eğitim sürecine olumlu katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Saydamlık, Yenilikçi Eğitim Yaklaşımı, Okul İç Mekânları
7
Today’s innovative, collaborative education approach undoubtedly influences school design 
approaches. Transparency is one of the important ways to increase the interaction in the interior 
of school designs. Beyond the light received from space, transparency offers alternatives such 
as interconnecting spaces, intersecting actions, providing visual communication, stimulating 
the student’s sense of discovery and observation, and diversifying actions in fixed spaces. The 
aim of this study is to examine the alternatives produced in the context of transparency in 
parallel with the innovative educational approaches of today by studying the transparency of 
interior spaces of schools. In this purpose interiors of schools that were designed as primary and 
secondary schools in the last decade in Turkey have been evaluated in terms of transparency. 
This evaluation is made by visual analysis with graphical explanations on the plans, sections, 
façades and photographs of schools. Different contributions, such as observation, collaboration 
and socialization of the space use of transparency, were interpreted through visual analysis.

As a result of the study, it was seen that transparency, although at different degrees, created the 
opportunity to socialize, as well as contributing to the methods of obtaining the information 
in the interior (e.g. observation, discovery, collaboration), providing the control with security 
and controlled supervision, increasing the level of natural lighting indoors such as corridors. 
It has also been determined that transparency used in management spaces in some schools 
contributes conceptually to transparent management. 

It is thought that the findings of this study will contribute to the school designs by emphasizing 
that the transparency is an important design criteria that effects the education spaces positively. 
In addition, in the existing schools, small changes such as the transparency of the class interior 
wall, the creation of common spaces, and the use of transparency here are expected to contribute 
positively to the education process by changing the use of space.

Keywords: Transparency, Innovative Education Approach, School Interior Spaces

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



84 ISPC2019

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 23
Okul Öncesi Kurumlarında Okul Tasarımının 
Velilerin Okul Tercihindeki Etkisi
The Effect Of School Design On Parents’ School 
Preferences In Preschool Institutions
Recep UÇAN, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen
Fermin SEÇER, Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu Anaokulu Müdürü

Eğitim-öğretim etkinliklerini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Günümüzde öğretmen 
davranışları, konunun içeriği ve kullanılan yöntem ve materyaller kadar fiziksel çevre ve okul 
binalarının da eğitim-öğretim faaliyetlerini ciddi anlamda etkilediği görülmektedir. Başka 
bir deyişle; okulun fiziksel çevresi, öğrencilerin okulda bulunmayı sevip sevmemelerini, 
öğretimin kalitesini ve öğrenme sonuçlarını derinden etkilemektedir (Tapanien, 2006b). 
Bu nedenle okul binasının tasarımı ve okul binasının etkili kullanıma olanak sağlaması 
gerekmektedir. Bu çalışmada okul öncesi kurumlarda okul tasarımının velilerin okul tercihi 
üzerindeki etkileri, bu bağlamda okul öncesi kurumlarda iç ve dış tasarımlarında nelere 
dikkat ettikleri ele alınmıştır.Çalışmanın yöntemi Türkiye, İstanbul’un Zeytinburnu İlçesinde 
rastgele seçilmiş olan bir bağımsız anaokulunda velilerle kişisel-yarı yapılandırılmış bir 
mülakat çalışması gerçekleştirilmiştir. Mülakat çalışmasında rastgele seçilmiş 30 veliye okul 
tasarımının okul tercihindeki etkisi sorulmuş, velilerin görüşleri doğrultusunda anaokulu 
tasarımında olması gereken unsur ve nitelikler belirlenmiştir.Bu çalışma kapsamında velilerle 
yapılan mülakat çalışmasının sonuçlarına göre de veliler okul tasarımlarında koridor ve sınıf 
yapılarını önemsemektedirler.Mülakat çalışmasının sonuçlarına göre velilerin okul tasarımında 
etkilendikleri unsurlar ve elemanlar sınıf tasarımlarının geniş ve ferah olması, koridorların 
güvenli olması, bahçe tasarımında oyun alanlarının yer alması,   mimarisinin görselliği ve 
güvenlik durumu ve güvenli alanlarıdır. Yapılan mülakat çalışmasının bir başka sonucuna göre 
veliler  okul tasarımı ile birlikte okulun yakın olması belirtildiği gibi , okul tasarımının çokta 
önemli olmadığı da değerlendirilmektedir. Çocuğun en önemli işi oyundur. Bu mülakata katılan 
velilerin isteklerine de yansımıştır. Bu doğrultuda okul bahçelerinde oyun olanakları sunan 
eleman ve unsurlar veliler açısından önem taşımaktadır. Sosyalleşmeyi sağlayan oyunlarında 
etkili olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak okul tasarımının tek başına veliler için yüksek bir oranda 
önemli olmadığı mülakat görüşmelerinde ortaya çıkmiştır. Mülakat sorusunda yer almadığı 
halde bu yönde tasarımdan bağımsız cevaplar yansıtılmıştır. Okul tasarımında velilerin görüş ve 
isteklerinin  dikkate alınması çocukların okullaşma oranını açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Eğitim Ortamı, Tasarım, Veli
7
There are many factors affecting educational activities. Nowadays, it is seen that physical 
environment and school buildings have a serious effect on education activities as well as teacher 
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behaviors, content of the subject and methods and materials used. In other words; The physical 
environment of the school has a profound impact on the quality of teaching and learning 
outcomes (Tapanien, 2006b). For this reason, the design of the school building and the school 
building need to allow for effective use. In this study, the effects of the school design on the 
choice of parents in pre-school institutions, in this context, the importance of the attention to 
the interior and exterior designs of the preschool institutions were discussed.

The method of study Turkey, Istanbul’s Zeytinburnu district were randomly selected in an 
independent nursery school (kindergarten Martyr Ibrahim Yilmaz) personal-semistructured 
interviews were conducted with parents work. In the interview study, 30 parents were randomly 
selected and the effect of school design on the choice of the school was asked.

According to the results of the interviews conducted with the parents in this study, the 
parents also care about the corridor and class structures in the school designs. and security 
status and safe areas. According to another result of the interview work, it is also considered 
that the school design is not very important as the parents are close to the school design and 
the school is not important. This was reflected in the wishes of the parents who participated 
in the interview. In this direction, the elements and elements that offer play opportunities 
in the school gardens are important for parents. It is stated that it is effective in socializing 
games. As a result, school design emerged in interview interviews where it was not a high 
percentage for parents alone. Design independent answers were reflected in this direction even 
though it was not included in the interview question. Considering the opinions and requests 
of the parents in the design of the school is important for the schooling ratio of children. 
Keywords: Preschool Education, Educational Environment, Design, Parents 

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 24
Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan 
Öğretmenlerin Okul Tasarımına Etki Eden 
Faktörlere İlişkin Görüşleri
Ayşe ÖZDEMİR, Karabük Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi 

Okul tasarımı; öğrenme ömür boyu süren bir süreçtir, tasarım her daim gelişir ve değişir 
mantığı ile sınıf, okul ve okul çevresinin yenilikçi eğitim yaklaşımları ile tasarlanmasıdır. Bu 
tasarım yapılırken, sınıfın bir toplum merkezi olduğu, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini 
desteklemesi gerektiği, öğrenme ortamlarında güvenliğin sağlanması gerektiği, kaynakların 
etkili ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Okul tasarımının etkili bir 
şekilde uygulanabilmesini sağlayan faktörler ise; şüphesiz okul yöneticileri ve öğretmenlerdir. 
Bu nedenle araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında okul tasarımına etki eden faktörlerin 
incelenerek bu faktörlere ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Yapılan araştırmada 
tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen veriler; görüşme tekniği kullanılarak toplanmış 
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olup, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ortaöğretim 
kurumlarında görev yapan farklı branşlardan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada bu 
doğrultuda elde edilen bulgular, her bulguya ait bir frekans dağılımı verilerek tablo haline 
getirilmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak; ortaöğretim kurumlarında okul tasarımına, 
fiziksel, sosyal ve psikolojik gereksinimler, okul çevresi, iklim, öğrenci ve çevrenin ilgi ve 
ihtiyaçları gibi özelliklerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Tasarımı, Öğretmen, Okul Çevresi. 

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 25
Çocuk ve Mekan Etkileşimi: Maria Montessori 
Sınıflarının Türk Eğitim Sistemi İçinde Algılanışı 
Üzerine Bir Araştırma
Betül KURU, Beykoz Yenimahalle Anaokulu Müdürü, İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi
Büşra BALOĞLU, Okul Öncesi Öğretmeni, Beykoz Yenimahalle Anaokulu

Bir ülkenin en önemli konularından biri geleceğinin yapı taşlarını oluşturacak olan   genç 
nüfusunun eğitimi olmalıdır. Bu görüş temel alınarak ülkelerin eğitim programlarının 
içerikleri incelendiğinde 0-6 yaş gelişim döneminin   insan beyninin en hızlı gelişim gösteren 
dönem olduğu tartışmasız bir şekilde kabul edilmektedir. Bu çalışmada amaç ; okul öncesi 
dönemde geliştirilen programların başarısında, doğru ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesinde 
ortamların ve mekanların tasarlanmasının önemine vurgu yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda 
ülkemizde yoğun bir biçimde ilgi gösterilen Montessori yönteminin modern ekonomilerde 
uygulanabilirliğini sorgulanmış  ve Türk eğitim sistemi içinde okul öncesinde  nasıl bir eğitim 
ortamı oluşturulmalı sorularına cevap aranmıştır. Nitel araştırma türünde olan  çalışmada 
araştırma deseni Fenomolojidir. Veri toplama tekniği olarak döküman  incelemesi ve  
yapılandırılmamış  soru formu kullanılmıştır. İçerik analizi yöntemi ile  veriler  temalara 
ayrılarak kodlanmıştır. Okul öncesinde eğitim  programında çocuğun çevresi ile etkileşiminin 
eğitim programı kadar önemli olduğu, Montesoori yönteminin   mekan tasarımının okul öncesi 
öğretmenleri  tarafından benimsendiği ve uygulanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.  Alanda 
çalışan öğretmenlerin Montesoori yönteminin  mali boyutuna rağmen ülke eğitim politikası 
içinde yer almasını istedikleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Okul Öncesi, Maria Montessori, Mekan tasarımı
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 26
Eğitimde Milli Olmak; Eğitim-Öğretim 
Mekânlarımız Üzerine Arayışlar
Dr. Öğr. Üyesi Adem YAMAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

19. Yüzyıldan buyana eğitimin her kademesinde önemli dönüşümler yaşandığı söylenebilir. 
Zaman içinde neredeyse tüm toplumlarda başka başka kültürden izler barındıran maarif, 
bir yönüyle kozmopolit desenli ya da bazılarına göre evrensel olma iddiasında yapılar ortaya 
çıkarmıştır. Bu durum, dürüstlük, iyilik, doğruluk, güzel ahlaklı olmak gibi insani; kendi 
kültürünün yaşatılması, kültürel yaşam ve kültürel kodların, sonraki nesillere aktarımının 
sağlanması gibi milli yapı ve görünümün sürdürülebilirliğini hayati açıdan etkilemektedir. Diğer 
bir ifadeyle ilkesiz bir eğitim sistemi-yapısı, evrensel popülaritenin rüzgârında savrulmakta 
ve kültürel farklılıkları azaltarak, toplumsal yaşamın harcı niteliğindeki bazı unsurları 
değersizleştirebildiği ve olumsuz yönde etkileyebildiği görülmektedir. 

Bu sürecin önünün alınmaması, atasını tanımayan, geçmişini bilmeyen-öğrenemeyen bir 
neslin, dahası (maalesef ) geçmişine saygısını yitiren bir geleceğin, toplumsal dejenerasyonun 
da etkisiyle büyük bir tehlikeye sürüklenmesi kaçınılmaz görünmektedir.

Bu süreçte tartışılması gereken ve asla diğer unsurlardan daha az önemli olmayan eğitim 
mekânlarının-eğitim/öğretim ortamlarının tasarımsal özellikleri, daha da ötesi eğitim yapılan 
ortamlar eğitime ne kadar elverişli? … Diğer bir ifadeyle verilen eğitimin ya da yapılan bilimsel 
etkinliklerin sürdürülebilirliği mekânsal boyutta ne ölçüde desteklenmektedir? Farklı meslek 
grupları ve aktörler arasında bu yönde bir eğitim ortamı istenmekte midir? Özellikle tematik 
eğitim iddiası ile kamuoyuna duyuru/tanıtım yapan özel öğretim kurumlarının mimari ve 
tasarım üstünlüklerini öne çıkardıkları müşahede edilmektedir. Acaba gerçekten mekânsal 
estetiğin kaliteli eğitimin sunumunda ve mesleki etkileşim ve kazanımların sağlanmasında nasıl 
bir motivasyonel etki oluşmaktadır? Okullarda mimari tasarımın sosyo-mekânsal boyutları ile 
eğitim süreçleri arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?

Bakış açımızda elbette ki teknolojik iyileşme ve/veya küreselleşme karşıtlığı önerilmiyor, ancak 
bu sürecin de başıboş bırakılmaması gerektiğinin altı çizilmektedir. Özellikle son çeyrek asırdan 
bu yana internetin de etkisi ile kendisine her türlü desteği ve ilgiyi toplayabilen marjinalleşme, 
eğitim ortamları başta olmak üzere yaşamın tüm boyutlarını, kırsal-kentsel yaşamın her evresini 
etkileyebilmektedir. Bu etkileşimin eğitsel ve ahlaki filtreden geçmeden şehrin sokaklarına 
inmesi şiddet ve diğer gayr-i ahlaki unsurlarla yaşamın kalitesini ve barış ortamını tehdit 
edebilmektedir. Modernleşme hevesinin kontrolsüz ilerleyişi karşısında millî ve kültürel 
değerler son derece olumsuz etkilenmektedir.

Acaba bu durumun ana nedeni nedir? Toplumu kim nasıl yönlendirmektedir? Verilen eğitim 
sistemi adil midir? Ve acaba çözüm nerede aranmalıdır?, bu olumsuz ilerleyiş nasıl tersine 
çevrilebilir ve tam da bu noktada eğitimcinin ve maarifin sorumluluğu nedir? Bu sürecin de tabi 
ki en önemli mücadele sahası eğitimdir, eğitimcilerdir. O nedenle eğitimcilerin, eğitimin esas 
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aldığı bir yapı veya teorinin referans alınması gerekmez mi? Bu düşünce de bizleri ve tüm eğitim 
mekanizmasının insani, yılların tecrübesiyle doğruluğu sınanmış ve bizi biz yapan bazı kültürel 
kodların yaşatılması gerektiği düşünceye itmektedir.

Burada düşünülmesi gereken nokta, “eğitim teorimiz” ve kültürel kodlarımıza uyan bir “okul” ve 
“maarifimizin” nasıl bir felsefi temelinin olması gerektiği yönünde olmalıdır. Bu süreçte bize ait 
kültürel misyonun verilebileceği mekânsal bir tasarım mümkün müdür?

Bu araştırmamızın da amacı olan 21. yüzyılda, Türkiye’ nin ihtiyacı olan okulun nasıl 
tanımlanabileceği?, bu okulun mekânsal tasarımının ve eğitim ortamlarının nasıl bir estetik 
içermesi gerektiği?, Mevcut okul yapılarının Türk toplumunu yansıtıp-yansıtmadığı? Eğitimde 
yapılaşma beraberinde nasıl bir süreç öngörülmelidir? …vb. sorular üzerinden eğitsel 
farkındalığın sağlanmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitimde Milli Olmak, Eğitimde Mekânsal Estetik, Okullarda Yapı 
Tasarımı.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 27
Developing 21st Century Skills Using Ocl (Online 
Collaborative Learning)
Dr. Asmaa N. GANAYEM, Al Qasemi College

This proposal inquires the development of 21st century skills among learners through the online 
collaboration pedagogy. Our digital reality is changing rapidly the everyday life and the workplaces, 
hence meaningful educational systems should develop the needed skills for successful life in the 
21st century. 21st century skills comprise the skills needed to manage our lives effectively within a 
complex reality and an interconnected world. This study is based on the collaborativism theory, to 
address the needs and opportunities of the 21st century (Harasim, 2017). A quantitative study was 
approached among teacher education students participated in an online collaborative designed 
course. The findings show that students preferred face-to-face and blended learning style over fully 
online courses, and they expressed the enhancement of their skills higher order thinking, online 
group collaboration and multicultural communication awareness. This study suggests that it is the 
instructor’s and teacher’s role to design online collaborative courses or activities that lead to the 
development of students’ 21st century skills. Background: Our digital reality is changing rapidly 
the everyday life and the workplaces, hence meaningful educational systems should develop the 
needed skills for successful life in the 21st century. 21st century skills comprise the skills needed to 
manage our lives effectively within a complex reality and an interconnected world. Collaboration, 
teamwork, effective communication, problem solving are all core elements in 21st century skills 
(P21 Partnership for 21st Century Learning, 2015). P21developed a framework that describes 
the knowledge, skills, and expertise that students must master to succeed in work and life. It is 
the responsibility of education to provide students with these critical skills for the challenge 
of a continuously changing digital world and increasingly mobility of people. The widespread 

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



89Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

phenomena of new digital environments and mobile technologies led to the creation of new 
theories and models in education, mainly connectivism and collaborativism, to address the needs 
and opportunities of the 21st century (Harasim, 2017). The OCL theory encourages learners to 
be active and engage collaboratively in order to construct their knowledge. The role of the teacher 
is not only as a facilitator of the resources and activities, but as a knowledge representative of the 
learned domain, ensuring student integration of the concepts, practices, standards and principles 
of the studied subject (Harasim, 2017). Online collaboration learning proposes to be joint student 
work in the same activity or assignment, which can be in the range of the different collaboration 
levels proposed by Salmon (2012). Jacobson-Lundeberg, (2016) showed how teaching 21st 
century skills modified the lives of college student and empowered them, despite the fact that 
those students came from a marginalized socio-economic community. Andrade (Andrade, 2016) 
showed how using ICT integrated pedagogy (flipped classroom) enhanced 21st century skills 
among students. This presentation suggests online collaborative learning as main pedagogical 
model for developing core competencies and skills relevant to our digital age. Since the ICT 
(Information and Communication Technology) is part of our social daily life, and learning alway 
has a social component, it is critical to integrate ICT in education side by side with the use of the 
special opportunities of ICT to develop other 21st century skills, including: higher order thinking, 
problem solving, teamwork, global awareness and others. This presentation could shed light on 
the instructor’s and teacher’s role in designing online collaborative courses or activities that lead to 
the development of students’ 21st century skills Methodology This study based on a descriptive 
quantitative method, examined students’ (N=99) perceptions of the instructor role in developing 
21st century skills as well as their preferred learning style in a OCL based course. Results The findings 
show that students preferred face-to-face (F2F) (45.45%) and blended method (43.43%), over 
the fully online courses (11.11%). Regarding online learning, students mostly preferred the mixed 
method of synchronous and asynchronous (59%). Students’ expressed the enhancement of their 
skills as follows (in a 5 likert scale): Higher order thinking (M=3.99), online group collaboration 
(M=3.87), multicultural communication awareness (M=3.82). Recommendations Teacher and 
instructors ought to design the education to suit the 21st century needed skills, including active 
and collaborative online learning, higher order thinking activities and multicultural group work. 
Keywords: 21st Century Skills, Online Collaborative Learning, Course Design.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 28
Designing E-Learning Environment
Dr. Ahmad AMER, Al-Qasemi College, ICT & Languages

There are some important variables that affect students’ motivation to participate actively in 
an online learning environment. The Learning Management System MOODLE has so diverse 
features and possibilities that it can be complicated for use. MOODLE is often used in higher 
education settings such as universities and colleges; and rarely in schools. This presentation 
will demonstrate how MOODLE was customized to high school learners to help them learn 
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autonomously from home. Following the process of customization of MOODLE to high 
school students, about 100 students experienced the system to learn subjects such as English, 
Hebrew, chemistry and biology. The students were asked to fill in a questionnaire to learn about 
their experience and about the variables that attracted them to this E-learning environment. 
Based on their replies, the students emphasized the following: control on time, place and pace, 
positive attitude, social influence, self-efficacy, ease of use. This presentation will elaborate on 
students’ replies as well as the customization process that made MOODLE parsimonious as 
far as high school students are concerned. The customization process included the following: 
integration of WhatsApp, immediate feedback, unlimited attempts, completion tracking, easy-
to-remember usernames and passwords, integration of synchronous accompanying system, 
assigning easy-to-achieve passing grades, coordination with their school teachers, meeting 
students’ needs as far as their school exams are concerned.

Keywords: Learning Environment, E-Learning, Moodle, LMS, Learning Management System.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 29
Designing A Secure Climate Of A School Following 
A Post-Traumatic Murder Of A School Principal: 
Coping, Implications And The Day After
Eman Abo-Zaed ARAR, Phd Student, Tel Aviv University 
Samar HAJ-YEHIA, Teacher of Hebrew language, Amal High School

The murder of an Arab high school principal, on the eve of the opening of the school year, 
was unprecedented and ‘rocked the education system’ in general and Arab society in Israel 
in particular, leaving the school to face this terrible tragedy. Case study is employed here to 
conduct an inductive observation of the immediate and long-term implications of this traumatic 
incident, attempting to understand and describe the consequences for the school fabric of 
teachers, and other employees, students and parents. More specifically, the research aims to 
respond to the following questions: (1) What was the underlying background for this tragic 
occurrence (2) How did the staff experience the loss? (3) How did the tragic event influence 
the school system’s redesign for a secure climate? (4) What were the implications of the event 
for the Arab community and society in general? To clarify these questions, in-depth interviews 
were conducted with members of the school staff, some of the older students and parents. 
Additionally, documentary evidence including public announcements, reaction documents 
and events that occurred following the event are analyzed in an attempt to understand additional 
consequences of the tragedy, the reactions to it and subsequent policy, and leadership actions in 
the web of different relevant systems.

Keywords: School Violence; Violence Prevention; Secure Redesign, Arab Schools; Educational 
Leadership; Weapons in school. 
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 30
Architectural Design For Sophie Sites (Corners), 
Significance And Multi-Dimensional Meanings 
Spiritually And Ethically: Corners Of Al-Qasimi 
Method Model Of Solitude As A Sample
Dr. Khalid QARQUR, Al Qasemi Academy

The greatness of Islamic civilization stems from its comprehensiveness covering all aspects of 
human life. That greatness shows in its attention to the factor of beauty as a basic value in human 
life. Although Islamic architecture depends on mathematics, engineering and the use of stones 
and wood, it is considered as the peak of beautiful art that transforms these arithmetic sciences 
into real art. The architectural design for Sites (corners) of solitude has been blended with the 
methodology of sophism and produces miraculous works of art that witnessed the creativity, 
civility and elegance of Islamic civilization. This research sheds the light on the sites of sophism 
as a school of thought for pedagogy and education. It addresses its rising, its educational 
and ethical prints on architectural design. It also addresses the significance of this design in 
relevance to ethics and the soul. The research is based on the architectural design of Al-Qasimi 
methodology of solitude as a moral model for education. The sophie corner was meant to be a 
place for worshipping God. it was given the name of Zawiya(corner) as a symbol for solitude for 
restricting one’s self to worship God. The scholar would seclude himself with his disciples away 
from the rest of society to spend the time in meditation and remembrance of Allah.

Keywords: School Violence; Violence Prevention; Secure Redesign, Arab Schools; Educational 
Leadership; Weapons in School

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 31
Let’s Talk – Teaching English Differently
Adan ABU FOUL, Student, AL-Qasemi Academic College of Education

Exposing the young Arab generation to native speakers forces them in a way to incorporate 
English to their conversations, resulting in improving their skill in managing to multi task: 
having to come up with a response, translate it, and getting it out in the right form and sound. 
Moreover, these students are more likely to develop new thinking skills, as one theory suggests: 
you think differently with each language you speak. This is what we tried to seek in our project 
that dealt with 9th grade students who met with an international school student who are native 
English speakers. Confidence as was a matter that was brought up, putting Arab students on the 
spot to engage in conversations with strangers who happen to also speak a different language 
than you are highly beneficial to boost their confidence and their skills. More confidence leads 
the students to stick with their morals and opinions, adding more to the conversation rather 
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than going with the flow to shorten the conversation and rid it from awkwardness. We hope that 
through these small interpretations we get see a more versatile and a more flexible generation, 
that can adapt to different situations easily and successfully while adding their own personal 
initiative input to it.

Keywords: Arab Generation; Thinking Skills; Interpretations.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 32
The Health And Environmental Awareness 
Through “Plogging”
Abeer JABAREEN, Student, AL-Qasemi Academic College of Education 

The project combines litter picking with exercise, it aims to encourage and raise awareness of the 
environment and promoting the values of physical health. Plogging is a combination of jogging 
with picking up litter, it started as an organized activity in Sweden around 2016 and spread to 
other countries in 2018, following increased concern about plastic pollution. As a workout, it 
provides variation in body movements by adding bending, squatting and stretching to the main 
action of running, hiking, or walking. The initiative was implemented in elementary school in 
Baka Al Garbiya, it was agreed with the school on a specific date and a safe place for students. 
Students were also provided with bags of rubbish, fingernails and step-trackers watches. The 
students were very happy; they feel energetic through their sports practice that promotes 
positive aspects. Students learn the values of cleanliness and preservation of the environment. 
There have been wonderful competitions among groups of students encouraged to work 
actively, at the same time the great cooperation among the group members was observed. In 
addition, it has been observed that students have a desire to influence the environment and 
great athletic tendencies. There is no doubt that such a project is an effective project that will 
educate the next generation on values and principles, and I expect it will be adopted by many 
principals and associations all over the world.

Keywords: Environmental Awareness; Values; Physical Health.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 33
Improving English Language And Debate Skills 
Through “Let’s Watch A Movie And Improve Our 
Englısh” Program
Malak MAHAMID, Student, AL-Qasemi Academic College of Education

It is crucial for students to learn how to convey ideas among different personality types and 
people from different cultures. Without these skills, they won’t be able to successfully participate 
in the global economy, and they won’t be adequately prepared for college and work. Therefore, 
we must integrate new teaching methods in English that develop these skills. Our project 
aims to develop and improve oral communicative aspects of language use and to acquire the 
necessary tools for students to express themselves orally and accurately about any suggested 
topic especially when it is highly controversial. The participants in this project were middle 
school pupils from an Arab school and foreign students from an international high school, 
who volunteered with us in order to motivate pupils to communicate with people from other 
cultures whose mother tongue is English. The way the project was implemented was as follows: 
we watch some scenes of a meaningful movie, and then we open a discussion or a debate about 
some points or controversial cases that were shown in the movie, then we do some activities 
about that. The outcomes of the project were achieved in every meeting. The pupils’ language, 
thinking and analysis skills were developing and improving all the time. In addition, they’ve 
gained a new experience, including speaking with native English speakers, which increased their 
self-confidence and their self-motivation to stand in front of a crowd and start a discussion.

Keywords: Self-Confidence; Self-Motivation; Debate Skills. 

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 34
Educational Entrepreneurshıp At School: By 
Students For Students
Dana ABO MOKH, Student, AL-Qasemi Academic College of Education

Educational entrepreneurship in schools aims to drive students to reach their full cognitive and 
creative potential in a supportive educational environment. The aim of our talk is to present 
an educational initiative that aims to reinforce the value of giving among school students by 
training them to lead small scale entrepreneurial educational initiatives in their schools from 
the early idea generation stages to the implementation and evaluation stages. Our initiative was 
implemented at a secondary school in the village of Jatt in the triangle area, which involved 4 
groups of students. Ideas were selected in the first workshop through brainstorming. Students 
developed 19 ideas, four of which were chosen after classifying them into 4 groups: authentic 
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and easy to apply / authentic but difficult to apply / repeated but easy to apply / repeated and 
difficult to apply. In our presentation we will outline the entrepreneurial processes that the 
students went through, the initiatives that were selected and implemented, and the outcomes 
of these initiatives. The implications for school entrepreneurial educational initiatives will 
be discussed as well as the impact of this initiative on student maturity and on increasing 
community engagement awareness.

Keywords: Educational Entrepreneurship, Idea Generation, Initiative. 

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 35
A Learning-Physical Environment 
And Learning Functions Among 
Students From The Point Of View 
Of Teachers in Primary Schools in 
The Arab Education System in Israel
Jamal Abu HUSSAIN, Deputy President, Al Qasemi Academy
Enas QADAN, Al-Qasemi Academic College of Education
Khalid ARAR, Al-Qasemi Academic College of Education

This study examines the influence of the learning and physical environment on the students’ 
performance, according to the perception of teachers in primary schools in the Arab education 
system in Israel, which Functioning within a reality of exclusion and ongoing discrimination. 
The design of the school and classes conveys messages relating to educational approaches, 
relationships, personal identities and more. When designed learning environments contribute to 
both students and teachers. Many studies point to the importance of the design of the learning 
and physical environment and its significant influence on students’ functioning in several areas: 
emotional, cognitive, social, and aesthetic. The learning and physical environment has a significant 
influence, both on the feelings of students and teachers, on the way students function in various 
fields. Teachers and principals can influence a variety of components in the school’s learning 
and physical environment to promote meaningful learning and create an environment that 
empowers learning, thinking, creativity, and self-learning and encourages personal growth and 
social involvement. This study is a correlational study. 200 Arab teachers answered a questionnaire 
containing: gender, level of education, seniority in work and specialization. In order to test the 
hypotheses, descriptive statistics and the Pearson correlation coefficient were used in conjunction 
with the SSPS statistical analysis program. The main findings of the research indicate that the 
learning and physical environment affects the students’ performance in the following areas: 
emotional, cognitive and emotional. Details of findings related to teachers’ personality variables 
will be reported in the article. Further conclusions and implications are discussed.

Keywords: Learning-Physical Environment, Learning Functions, Arab Students, Teachers.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 36
Future Kindergarten Here And Now According To 
Future-Orented Pedagogy Model
Salam KODSI, (Ph.D), Al Qasemi College of Education 

Future kindergarten in Israel is supposed to be established on our belief in both children’s and staff 
members’ abilities to lead, to learn, to investigate and to create their own kindergarten through 
optimal and constant process of interaction between the all partners. The establishment of 
future kindergartens in Israel should be motivated by a strong belief that this kind of educational 
institutions are capable of pushing forward new learning experiences which are more conformed 
with today reality as well as with future challenges. The current course seeks to examine future 
kindergarten, to focus on the active role that children are expected to play, and to improve their 
ability to be partners in the educational process within these kindergartens in different ways 
and levels of involvement such as in creating their own playing spaces and in the choices each 
could make for what to play, where and with whom. Staff members in future kindergarten are 
expected to cultivate children’s involvement as to nurture their initiative thoughts. One of the 
major guiding principles for future kindergarten idea is that the kindergarten teacher needs to 
be attentive to potential thoughts and initiatives, and to encourage more children to take part in 
pushing such initiatives to create new activity spaces, to raise contents which are interesting to 
them and organize different events in the ways that they choose. 

Keywords: Future-Oriented Pedagogy, Childhood Education, Kindergarten Environment, 
Generations.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 37
Technologies in Teaching Mathematics At The 
Negev Schools in Israel Model
Younis HAWASHLA (Ph.D.), Al-Qasemi Academy

The study aims to identify mathematics teachers’ attitudes toward employing educational 
technologies at the Negev region schools in teaching mathematics, and to identify if there are 
statistical differences in attitudes toward employing educational technologies based on gender, 
experience and the educational qualification variables. The population of the study was male 
and female mathematics’ teachers at the Negev region schools, from which 20 teachers (10 
males / 10 females) were randomly selected as the study sample. To achieve the required goals, 
the researcher developed a questionnaire of 30 items after verifying its reliability and validity. 
Result indicated that there is a negative attitude towards employing educational technologies 
in teaching mathematics and indicated statistical differences in averages based on gender. These 
differences were in favor of female teachers, and differences that are attributed to experience in 
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favor of experience of (5-10 Years). Moreover, differences that are attributed to the educational 
qualification in favor of higher studies certificates. In light of the results the researcher concluded 
with recommendations for future research and those concerned in teaching methods. 

Keywords: Mathematics’ Teachers, Educational Technologies, Negev Schools in Israel.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 38
Towards Creating A Linguistic Product in The 
Educational Envıronment: Between Hierarchy 
Of The Context, Text Grammar And Maps Of The 
Concepts
Abdelnaser JABAREEN, Lecturer, Al-Qasemi Academy

This study proceeds from a concrete reality which maintains that learning the linguistic 
principles of any language, specifically Arabic, in the classroom constitutes a heavy load for the 
teacher and the learner. Consequently, they remain useless and non-beneficial rules in daily life. 
The study attempts to provide answers to extremely important questions, such as: Is there really 
an “idea” of an innovative-creative method that can reorganize the linguistic system and raise 
the ceiling of expectations and achievement in a concrete and obvious way? This study reveals 
the various ways of designing the numerous instructional units that are related to teaching 
the linguistic principles, and, after that, highlights the importance of the connection of these 
principles, no matter what they are, with a specific contextual discourse by aid of mental maps 
that “organize” the group of concepts that include the text and its essence. This study relies on 
the investigations and analyses of different studies by linguists, psychologists and pedagogues 
in order to highlight, theoretically and practically, those linguistic-textual relationships derived 
from the engagement of cohesion between the part-and-the-whole. Hence, the study reaches 
several important conclusions, such as: integration of the context and the maps of the linguistic 
concepts are likely to draw a clear scientific practical systematic method for teaching the 
linguistic sciences.

Keywords: Linguistic Principles, Educational Environment, Context, Maps of the Concepts, 
Cohesion, Innovative.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 39
Application Tasks in A Digital Learning 
Environment
Aleef FARANESH, Teacher & Educational Mentor, Al-Qasemi Academy

Project purposes are innovation, creativity and social values. It’s a pioneer project that combines 
different disciplines, instills motivation in students. It allows students to work in diversity and 
enthusiasm, and cooperation. It makes teaching language (Arabic) closer to the concepts of 
youngsters, connecting them to reality. Students worked in a digital learning environment to 
complete a shared mission applying both practical and theoretical skills that suits the digital 
learning atmosphere of the 21st century. “Can using Application tasks improve achievements?”. 
Target group: High School Students Research subjects: 30 tenth grade students Procedure: 
1. The students were divided to groups of 3-4. 2. They chose three texts from the Moodle 
system. 3. They formulated a research question, constructed theoretical background, worked 
empirically, analyzed results relating them to theoretical part. They proposed practical solutions 
to the proposed problems. A detailed rubric is prepared, the students and teachers evaluated 
the project, giving their proposals. Evaluation criteria: assessment categories, problem 
description, theoretical background, research tool, solution proposal and solution picking, 
exhibiting product. Proposed solutions: preparing a presentation by the students. Students 
produce a product which enables solutions to problem: writing letters, producing a movie’ 
making slogans. results: collective and creative products. Contributes: enabled students learn 
more, problem solving, expression, and raising academic achievement. Evaluation checks how 
students learned. It relates to knowing the material, group work, respecting time ... It improved 
the learning process and research method. The research affected pupils’ positively, made 
them review, revise and make conclusion better that the regular evaluation mark achieved in a 
theoretical exam. 

Keywords: Application Tasks, Digital Learning Environment, Evaluation, Rubric, Collective 
Products, Creative Products, Practical Solutions.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 40
The Invisible Schools Of Jerusalem

Haneen MAGADLAH, Lecturer, Al-Qasemi College of Education
Sameer MAGADLAH, Lecturer, Al-Qasemi College of Education

The education sector in Jerusalem suffers, as in other sectors, from policies of marginalization 
and isolation, as well as social challenges and lack of funding sources (Passia, 2016). At the level 
of students and schools, for example, there have been thousands of students without classrooms. 
This has led to the rental of unqualified, non-standard housing buildings as a rapid solution to 
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the overcrowding crisis, which came as a result of the orders of the Israeli Supreme Court upon 
the request of families and civil institutions. Many of these educational buildings in Jerusalem 
lack minimal sanitary and design conditions, and appropriate educational facilities. They lack 
periodic maintenance, acute shortage of facilities, yards, etc. (Ir-Amim, 2017). This reality has a 
great impact on the students and the educational process as well as on the teachers who lacks a 
comfortable atmosphere, which allows them to work without distortions. Nevertheless, many 
teachers take this as a reason for a different perception of their job and become agents of social 
change and community builders without resources or adequately equipped school buildings. 
This paper will explain this important role and its dimensions.

Keywords: Schools Jerusalem İsolation Challenges Political.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 41
Who is A Good Teacher? Middle School Students’ 
Perspectives
Iman KEBLAWI, Ibdaa’ Association 

Faris KEBLAWI, Al-Qasemi Academic College of Education 

Despite the centrality of teachers’ role in education, the question of who the good teacher is still 
perplexes researchers, educators and policy makers. Different research paradigms, models and 
methods have yielded different answers. Answers also were affected by the different research 
population and the context in which they were conducted. Yet, the voices of the learners 
themselves have not been properly heard, especially young learners who study in non-Western 
contexts. In addition, many of the studies have been conducted using quantitative methods that 
might limit the conclusions that can be drawn. In this study, an open-ended questionnaire was 
used to elicit the views of some five hundred Arab middle school students aged 14 -15 years. 
The students were asked to report freely on the qualities of a good teacher. Students’ responses 
will be read and analyzed to find recurring patterns and establish categories to make the data 
more meaningful and to draw appropriate conclusions. The results will hopefully help teachers 
pinpoint specific characteristics that will allow them to deliver better teaching practices and be 
more appealing to their students; they will also help teacher educators, school administrators 
and policy makers locate and develop potential teachers and assess the performance of current 
teachers more effectively.

Keywords: Effective Teacher, Effective Teaching, Arab Middle School Students.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 42
Establshing New Schools Under Challenging 
Conditions: Lessons Learned From Personal 
Experience
Faris KEBLAWI, Al-Qasemi Academic College of Education

This qualitative study aims to highlight some of the main challenges related to establishing a 
private school from scratch from the perspective of the founding principal. Such challenges 
are doubled when the new school faces fierce opposition from the formal establishment and 
the immediate environment. A self-study approach (a form of action research) is followed to 
reflect on the establishment of two different schools: an elementary school and a high school. 
The main challenges are reported followed by a discussion of the ways the principal coped 
with them. Some of the central challenges include creating a vision, dealing with uncertainty, 
recruiting and managing new staff, creating a cooperative working environment, establishing 
healthy relationships with stakeholders, dealing with students and parents, and dealing with 
the principal’s own emotional load while maintaining professional growth. The data analyzed 
will be drawn from retrospective narratives, school documents (e.g. meeting minutes and 
correspondence) and will be analyzed in light of results obtained from similar studies. Unlike 
most studies on school administration, this study focuses on the challenges of establishing a 
school from scratch relying heavily on the founding principal’s own perspective. It has the 
potential to help school administrators and anyone involved in school establishment to build 
and lead better school.

Keywords: School Administration, Educational Management, Effective Leadership.

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 43
Kindergarten Of The Future Design: Perceptions 
And Challenges in Arab Society
Ragda MASALHA, Al - Qasemi Academy

Kindergarten of the future based on a belief in the ability of the children and the staff to 
initiate, lead, study, research and create their own garden, with optimal interaction between all 
partners. Based on the understanding that this process will be a learning experience adapted to 
today’s reality and future challenges. This idea encourages action adapted to the 21st century 
in kindergartens. The concept based on four anchors - personal expression, community, 
initiative and productivity, learning in the expanses of life. Kindergarten of the future concept 
aims to promote an innovative, holistic pidgology that develops 21st century skills: teamwork, 
emotional intelligence, work in a changing environment and creativity. At the conference I 
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will present the concept of the future kindergarten, describe the basic conditions required to 
implement the model, and focus on the special challenges facing Arab kindergarten teachers. 
Based on an in-depth interview with five leading kindergarten teachers in Arab society. In order 
to address the main challenges to implementing the idea in Arab kindergartens. The results 
showed three types of challenges: change in pedagogical perception, partnership design, 
physical structure and transition to primary school. Awareness of these challenges increases the 
chances of successful implementation on the ground.

Keywords: Kindergarten of the Future, Physical Environment in The Classroom, Conceptual 
Design Personal and Professional Empowerment, Partnership Design, Teamwork. 

Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 44
Learning Through Play in School
Khouloud Zabaneh TANNAS, Al - Qasemi Academy

Play is a great educational tool for improving academic achievements. Integrating play into 
learning for frontal teacher is challenging especially in the Arab community. At the conference 
I will present an intervention program in an elementary school in East Jerusalem where they 
implement learning through play. Teachers had transformed formal lesson plans into educational 
games and adapted the school environment to this innovative method learning. The program 
included individual and group guidance for the educational staff, group observations in the 
classes and joint observations analysis in order to promote colleagues` learning. The aim of 
the program is to raise awareness of the importance of learning through play and to encourage 
actions adapted to the 21st century in schools. The main success factors is the availability 
of training, flexibility in hours and ways of guidance. A questionnaire sent to teachers and 
interviews conducted during the year. The results indicated a significant change in the teachers’ 
perception about play and a change in their trust with this tool. The students’ motivation for 
learning increased and scholastic achievement improved. I will present a video which include 
examples of play-based lesson plans, changes description in the school environment design, 
challenges the teachers faced and solutions.

Keywords: Learning Through Play, School Environment Design, Teachers` Training 
Motivation For Learning. 
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 45
Green Leadership: Designing Green Thought 
in Arab Schools in Israel, Changing The 
Environmental Values Map
Kanan NAHED, Ben Gurion University, Tel- Aviv University

Rationale As of the academic year 2015, the program for personal development and social 
involvement in the high school (grades 10 -12 is a prerequisite for obtaining a matriculation 
certificate.) The goal of the program is to nurture a values-oriented adult with a sense of 
value and meaning and self-management ability that feels part of the community, society and 
responsibility towards them. The program is based on the pedagogical approach of learning 
from service learning. The goal of the environmental leadership program is to impart knowledge 
and values in environmental and sustainability issues, and to provide students with tools for 
critical thinking and multi-disciplinary evidence, while addressing issues of environmental 
justice, materials management, climate change and other issues. Program principles: Practical 
training, group formation, environmental studies, social and economic issues, sustainability 
and project planning, tours adapted to the content the group will be engaged in. The 
program takes place beyond the school hours and is considered part of the students’ personal 
experience. After receiving training in the area of training and social involvement and in the 
field of the environment, the young counselors will convey the message in elementary schools, 
kindergartens and junior high schools, youth movements, clubs, etc. Examples of final product: 
Construction of community gardens, ecology, second hand centers , repair and renovation of 
furniture, Production of green events, Arab Youth Conference for the Environment: Youth 
Leading Sustainability in the Community, Green Communication… Keywords: Green 
Leadership, green thought, Arab schools in Israel, Environmental values, Leadership Change, 
Social involvement…

Keywords: Green Leadership, Green Thought, Arab Schools in Israel, Environmental Values, 
Leadership Change, Social Involvement.
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Sözlü Bildiri  / Oral Presentation - 46
Okul Yapısının Tasarımı ve Estetiği: Ulusal ve 
Uluslararası Perspektifte İçerik Analizi
The Design And Aesthetics Of School Structure: 
A Content Analysis Of National And International 
Perspectives
Doç. Dr. Somayyeh RADMARD, İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Arş. Gör. Feride ÖKSÜZ GÜL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, okul yapısının tasarımı ile ilgili Türkiye’de ve uluslararası arenada 
gerçekleştirilen çalışmaların kavramsal ve yöntemsel eğilimlerini tespit etmektir. Bu amaca 
ulaşmak için 1998-2018 yılları arasında yayımlanan ve belli ölçütlerle sayıları kısıtlanan 
makaleler betimsel bir içerik analiziyle incelenmiştir. Ulusal çalışmaların kavramsal eğilimleri; 
bireysel öğrenme ve eğitim alanları, eğitimin pedagojik yönünü yansıtan alanlar, kurumsal 
mimari ve eğitim alanları temaları altında incelenmiştir. Bireysel öğrenme ve eğitim alanlarına 
ilişkin alt temalar; çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun koşullar sağlama, okul mimarisinin 
öğrencilerin öğrenmesi üzerine etkileri, okul tasarımının çocukların öz saygı ve aitlik 
duygusuna etkisi başlıklarından oluşmaktadır. Eğitimin pedagojik yönünü yansıtan alanlara 
ilişkin alt temalar, okulun niteliği, öğrenme ve öğretim süreçleri, öğrenme ortamları başlıklarıyla 
irdelenmiştir. Kurumsal mimari ve eğitim alanları ise; okul mekanları, bina standartları, okul 
binalarının fiziksel sorunları, okulun dış mimarisi ve okulun iç mimarisi alt temalarından 
meydana gelmiştir. Çalışmaların yöntemsel eğilimleri ise; çalışmaların yürütüldüğü yıllar, 
araştırma yaklaşım türleri, araştırma tasarım türü, veri toplama biçimi ve veri kaynağı kitlesi 
başlıklarıyla incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Okul Yapısının Tasarımı, Okul Estetiği
7
The aim of this study is to identify conceptual and methodological trends of the studies concerned 
with the design of school buildings in national and international context. In order to achieve this 
aim, articles published between 1998 – 2018 were selected according to specific criteria and 
analyzed with descriptive content analysis. Conceptual trends of studies consist of three main 
themes: individual learning and education spaces, spaces reflecting the pedagogical aspect of 
education, institutional architecture and educational spaces. Individual learning and education 
spaces were reported under various sub-themes such as providing appropriate conditions for 
the individual needs of learners, the effects of school architecture on students’ learning, the effect 
of school design on self-esteem and sense of belonging. The pedagogical aspect of education 
is examined under these sub-themes: quality of school, the process of learning and teaching 
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and learning environments. Institutional architecture and educational spaces includes these 
sub-themes: school environment, building standards, physical problems of school buildings, 
external architecture and interior architecture of the school. The methodological tendencies of 
the studies are examined under the following themes: date of the research, research approach, 
research design, data collection tools and research samples. 

Keywords: School Structure Design, School Aesthetics

Sözlü Bildiri / Oral Presentation - 47
The PDS model: The partnership dimensions 
between pedagogical instructors and school 
principals
Nabeil SAADA, Al Qasimi Academy

The purpose of this qualitative study is to assess the effectiveness of the PDS model in teacher 
training and to examine the extent of the partnership between the ‘academic training culture’ and ‘the 
Educational Practice Culture at Schools’ according to the model. That’s, by examining the dimensions 
of the partnership taking place in the model’s operation between ‘pedagogical instructors’ who 
serve as mentors for Al-Qasemi teacher students and ‘principals’ who serve as educational leaders 
in schools where instruction training is conducted. The study included 9 pedagogical instructors 
and 13 principals. The data based on in-depth conversations to clarify the general impressions of 
the pedagogical and administrative instructors, and the written comments of the interviewees on a 
semi-structured questionnaire regarding the basic components of the model. In light of the responses 
of both groups, design analyzes raised two themes. One is ‘partnership in responsibility and 
commitment to effective training’, and the other ‘criteria and challenges for meaningful training for the 
teaching profession’. The findings show a gap and an incompatibility between pedagogical instructors 
and administrators perceptions. Thus, while the pedagogical instructors believe that partner 
institutions do not share the responsibility for meaningful professional development and effective 
training, increasing commitment to the profession, and a purposeful assessment of maximizing 
students’ learning and achievement. The principals believe that the PDS model does not create 
relevant standards of proper entry into the teaching profession, is not encouraging and challenging 
candidates to high levels of content knowledge and pedagogical knowledge, and that they are not full 
partners in training new and effective teachers. It seems that the applied characteristics of the model, 
such as ‘expansion of experiential frameworks’, ‘learning communities’, ‘professional identity design’, 
‘support and mutual commitment systems’, and ‘control and evaluation systems’ are not expressed. In 
view of the findings, the picture is vague and not satisfactory. The discussion includes a reference to 
the findings and proposes practical aspects for proper operation, while addressing the limitations and 
proposing future research frameworks. 
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Ekolojik Okul Merkezi: Yıldız Dağları Doğa Eğitim 
Merkezi Örneği
Ecological School Center: Yıldız Mountains Nature 
Education Center
Aslıhan DİKMEN, Öğretmen, Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu
Mustafa ELİBOL, Okul Müdürü, Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu

Doğa bilinci oluşturmak, doğayı korumak ve iyileştirmek için öncelikle çocukların gerekli bilgi 
ve beceriler kazanmalarını sağlayacak olanakları ortaya koymak ve çocuklardan başlayarak 
ailelerde ve bütün toplumda doğaya saygı ve sevgi kazandırmak için çeşitli eğitimler verilmelidir. 
Çevre ve doğa eğitimi; doğal kaynakların tanınması, öğrenilmesi ve korunmasının yanı sıra 
doğayı iyi yönetme, doğayı yerinde yaşayarak ve tanıyarak bilgiye dayalı kararlar üretme ve bu 
kaynaklardan en iyi şekilde yararlanma ve gelecek nesillere bırakabilmek için sahiplenmeyi 
sağlamada en etkili bir araçtır. Bu eğitimlerin en etkili bir biçimde verilmesi için ekolojik 
okullara ihtiyaç vardır. Tek amacı doğanın korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı konusunda eğitim vermek olan “Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi”, sağladığı 
konaklama ve diğer olanakları ile Türkiye’nin ilk tam donanımlı doğa eğitim merkezi olma 
özelliğini taşımaktadır.Bu merkez Yıldız Dağlarının sahip olduğu eşsiz ve nadir ekosistemleri 
geleceğimiz olan çocuklarımıza tanıtmak, hem de doğayı doğada yaşayarak ve uygulamalı 
olarak öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.Yıldız Dağlarında yaşayanlardan 
başlayarak Türkiye’nin diğer bölgelerine ve hatta sınır ötesine aşması öngörülen eğitimlerin ve 
uygulamaların doğa bilincini geliştireceği, doğaya ve çevreye duyarlı-olumlu ve kalıcı davranış 
değişiklikleri yaratabileceği, doğal tarihi, sosyokültürel değerlerin korunması, çevresel konulara 
ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılımı ve sorunların çözümünde 
etkin bir şekilde yer alabilecek nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını inanıyor ve “doğa ile 
aynı dili konuşabilecek ve doğayı anlayabilecek nesillerin yetiştirilmesi için öncülük etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Eğitim, Okul 
7
Nature consciousness, the knowledge and knowledge necessary to protect and improve nature, 
win winners, look around and start from children, families and whole society should be given 
various trainings to increase respect and love for nature. Environment and nature education; 
In addition to the recognition, learning and conservation of natural resources, it is the most 
effective tool in ensuring the ownership of knowledge in order to create knowledge-based 
decisions, to make the best use of these resources and to leave them to future generations. 
Ecological schools are needed for the most effective delivery of these trainings. The only goal 
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of sustainable conservation and natural resources of nature, which provide training in the use 
of “Yıldız Mountains Nature Education Center”, with accommodation and other facilities 
provided bears the distinction of being Turkey’s first full-nature education center. These centers 
y Yıldız mountains to introduce their own that unique and rare ecosystems, our future is our 
children, both born by living in nature and develop other parts of Turkey and the even across 
borders projected to exceed education and the nature of consciousness applications starting 
from living in preperad.Yıldız Mountains to contribute to learning as applied to believes that 
they can create positive and lasting behavioral changes sensitive to nature and environment, 
contribute to the development of natural history, socio-cultural values, work on environmental 
issues and conservation of nature and contribute to the education of generations who can take 
an active part in the solution of the problems. and pioneering generations to understand nature.

Keywords: Ecology, Education, School

Poster Bildiri / Poster Presentation - 2

Attitudes Towards The Adoption Of New 
Educational Technologies/ Pedagogic Change 
Among Teachers in Arab High Schools in Israel
Tawfiq SAYDEH, Al-Qasemi Academic College of Education

Rapid developments across all walks of life, and particularly new technologies and scientific 
discoveries, require the education system to introduce new reforms and design new curricula 
. The success of these endeavors depends on the teaching staff, who must be willing to adopt 
innovative technologies and integrate them into their teaching practice. The purpose of this study 
was to examine the attitudes of teachers in Israel’s Arab education system towards the adoption 
of new educational technologies, and to measure their willingness to adopt and integrate them. 
295 teachers from Israeli-Arab high schools were surveyed for the study: 49.5% male and 50.4% 
female; 26.1% science teachers, 52.9% humanities teachers and 21% Islamic studies teachers. 
Roughly 50% of the teachers held a BA degree and the other 50% held an MA degree. 90.2% of 
the participants had taken part in professional development courses. Our findings indicate that 
adoption of new technologies is equally challenging for teachers in all disciplines. All participants 
held the view that adopting innovative technologies and teaching methods can contribute to their 
professional development as teachers. We also found that younger teachers were more open to 
innovation than their older counterparts. Teachers were more willing to adopt and integrate new 
technologies when the initiative to do so was their own, and less willing to do so when the change 
was initiated by the school or the Ministry of Education. Our study shows that implementing 
change can be challenging and that the process requires professional development courses, along 
with additional forms of support that provide teachers with a better understanding of looming 
changes and the tools that are available for their implementation.

Keywords: Innovative Technologies, İntegrate, Teaching Methods. 
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 İyi Örnekler / Best Design Samples
İyi Örnek / Best Design Sample - 1

Edebiyat Sokağı
Street Of Literature
Orhan YILMAZ, Milli Eğitim Bakanlığı

Olumsuz davranışlar, öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, bulundukları ortam, psikolojik özellikleri 
gibi pek çok etkenlere bağlı olarak farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Davranışlar; mekâna, 
koşullara göre, olumsuz özellikler kazanmaktadır. Bu davranışların sıklığı, okula göre farklılık 
gösterebilmektedir. Bu problemleri yaşayan öğrencilerimizin varlığı ve yenilik çalışmalarına 
ihtiyaç duyduklarını belirtmeleri, bu çalışmaları gerektirmiştir. Akademik başarının düşüklüğü, 
kültür derslerine ilginin azlığı, devamsızlık, disiplin olaylarının fazlalığı, yarışmalardaki başarıların 
düşüklüğü, öğrencilerin öğle arasında zaman geçirecek mekân konusundaki şikâyetleri, okuma 
alışkanlığının olmaması, olumsuz alışkanlıklarla ilgilenmeleri problemi oluşturmaktadır. 
Öğrencilere olumlu davranış kazandırmak, olumsuz davranışa iten nedenleri ortadan kaldırmak, 
okulda mutlu olabilecekleri fiziksel ortamlar yaratarak devamsızlık, disiplin sorunlarını çözmek, 
akademik başarıları arttırmak, kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandırarak okuma bilincini 
geliştirmek ve öğrencilerin özgüvenlerini artırmak amacıyla okulumuzun kütüphaneye açılan zemin 
katı “Edebiyat Sokağı” olarak düzenlenmiştir. Oldukça kapsamlı olan sokağımız, diğer okullarda 
görülmeyen tarzda olup, sokak sonu cam kapıyla oluşturduğumuz kütüphaneye açılmaktadır. 
Kütüphanemiz, zengin bir içeriğe sahip olmakla birlikte, “Şark Köşesi” ile orijinallik arz etmektedir. 
Kütüphanemizde hemen hemen her öğrencinin bir bağış kitabı bulunmakta bu da çalışmanın 
özgünlüğünü arttırmaktadır. Okuyan, kütüphaneye giden öğrenci sayısını, kültür derslerindeki ve 
akademik başarı oranını en az  % 50 arttırmak ve disiplin olaylarında, devamsızlıkta en az % 50 düşüş 
sağlamak hedeflerimizdi. Veri inceleme, değerlendirme, yüz yüze görüşme yöntemleri kullanılmış, 
sonuçlara göre çalışılmıştır. Velilerimizden, bölümlerimizden, öğrencilerimizden, ilgili kurumlardan 
destek alınmıştır. Edebiyat Sokağını’nın açılışı İl ve ilçe protokülü ile birlikte yapılmıştır. Açılış töreni 
ve çalışmalar çevre okullar tarafından beğeniyle karşılanmış, örnek alınmıştır. Öğrencilerimiz okula 
severek gelmeye başlamışlardır. İstekli gelmenin ardından, akademik ve mesleki başarı gelmektedir. 
Fiziksel alanda öğrencilerin isteği üzerine yapılan çalışmalar, devamsızlığın azalmasını sağlamıştır. 
Hoş mekânda eğitim öğretim görmeleri, psikolojik olarak rahat hissetmelerini sağladığından, 
disiplin olaylarıyla karşılaşmamaktadırlar. Öğrencilerin istekleri ile ve onlarla birlikte yapılan bu 
çalışmalar, değerli oldukları hissini yaratmıştır. Kütüphanemizden tüm öğrencilerimizin yanı sıra 
velilerimiz de yararlanmaktadır. Örnek okul durumuna gelmemiz, tercih edilir olmamızı sağlamıştır. 
Sonuç olarak kitap okuyan, kütüphaneye giden öğrenci sayısında % 72 artış görülürken, Türki 
Dili ve Edebiyatı dersinde başarı % 91 artmıştır. Akademik başarıda % 73 artış olmuştur. Disiplin 
olaylarında %75, devamsızlıkta ise % 50 düşüş sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat Sokağı, Kütüphane, Başarı. 
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7
Negative behaviors occur in different ways depending on the factors such as age, gender, 
environment, psychological characteristics of the students. Behaviours; According to the 
conditions, the site gains negative features. The frequency of these behaviors may vary according 
to the school. The existence of our students who have experienced these problems and their 
need for innovation studies necessitated these studies. Low academic success, lack of interest in 
culture courses, absenteeism, excess of disciplinary events, low achievements in competitions, 
students’ complaints about the place to spend time between lunch, lack of reading habits, 
dealing with negative habits constitute the problem. To bring positive behaviors to students, 
to eliminate the reasons that lead to negative behavior, to create a physical environment in 
the school to be absent, disciplinary problems to solve, to increase academic achievement, to 
improve the awareness of students to and increase the self-confidence of  students the ground 
floor of the library is arranged as a Street of Literature. Our street, which is quite extensive, is 
unseen in other schools and opens to the library we created with a glass door at the end of the 
street. Although our library has a rich content, it has originality with its olmak Oriental Corner K. 
In our library, almost every student has a donation book, which increases the authenticity of the 
study. It was our aim to increase the number of students who went to the library, to at least 50% 
in the culture courses and in the academic success rate and to achieve at least 50% reduction in 
disciplinary events. Data review, evaluation, face-to-face interview methods were used and the 
results were studied. Support was received from our parents, departments, students and related 
institutions. The opening of the Literature Street was carried out together with the provincial 
and district protocols. The opening ceremony and works were welcomed by the environment 
schools and were taken as examples. Our students started to love school. Following the coming 
of the bidder, academic and professional success is coming. At the request of the students in the 
physical field, the absence of absenteeism has decreased. Since they are educated in a pleasant 
space, they make them feel psychologically comfortable and do not encounter disciplinary 
events. These studies made with the students’ wishes and with them created the feeling that they 
were valuable. In addition to all students, our parents benefit from our library. The fact that we 
came to the sample school situation made us preferable. As a result, 72% increase in the number 
of students who read books and went to the library, while the success of Turkish Language 
and Literature course increased by 91%. There was a 73% increase in academic achievement. 
Disciplinary events were reduced by 75% and in absenteeism by 50%.

Keywords: Street of Literature, Library, Success. 
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İyi Örnek / Best Design Sample - 2

Kendi Kendine Öğrenen Bilim Merkezi
Self-Learning Science Center
Gökçenur İNAN, Anasınıfı Öğretmeni, British International School of Istanbul

Erken yaştaki çocukların öğrenmek için daha fazla potansiyeli vardır. Bu nedenle öğrenme 
ortamı oldukça zengin ve çocukların ilgilerini uyandırmaya yönelik bir ortam sunulmalıdır. 
Öğrenmede bilim doğal bir süreç olduğu ve birçok disiplini içerisinde barındırdığı için çocuğun 
öğrenmesinde çok doğal ve kritik bir role sahiptir. 

Çocuğun doğaya olan merakı onların oyunlarında ve aktivitelerinde güçlü bir katalizördür. 
Sağlıklı bir okul öncesi müfredatının uygulanabilmesi için etkinliklerin en az 70%’inin dışarıda 
yapılması gerekmekledir. Bilim merkezi sınıfta bir öğrenme alanı olmasına rağmen dışarı 
oyun aktiviteleri arasında bir bağlantı kurmaktadır. Böylece çocukların bilimden ve dışarı 
aktivitelerinden faydalanabilecekleri daha zengin ve dengeli bir müfredat uygulanmış olur.

Projede yer alan materyaller; işlenen konuyu tanıtıcı görseller, özellikle çocukların okul dışı 
faaliyetlerinde -evden gelen veya gezilerde dışarı oyun saatinde- çekilen fotoğraflar, onların yaptıkları 
etkinlikler ve deneyler, ışıklı masa, büyüteçler, gibi bilim araç gereçleri ve çocukların getirdikleri 
materyallerden oluşmaktadır. Bilim merkezinde hiçbir sınırlama yoktur, çocuklar materyalleri 
merkezde bulunan araç gereçler ile inceler, gerekirse geziler veya evden velilerle gönderilen 
materyalleri etkinliklerinde kullanır ve bunlarla fen matematik ve sanat çalışması yapabilmektedir.

Çocukların eğlenerek oyun üzerinden öğrenmesi en önemli hedeftir. En büyük değişim ise 
çocukların doğaya ve çevrelerine farklı açılardan bakabilme özelliklerine sahip olarak her 
denemede yeteneklerini daha çok farkına vararak becerilerini geliştirmesidir. Doğayı ve dünyayı 
içeren bu merkez, bilim konseptinde, çocukların araştırma ve problem çözme yeteneklerini 
kullanarak yeni deneyimler kazanıp tecrübelerini inşa etmeleri için ortam sağlar.

Bu erken yaşta bilim keşifleri çocukların kullanıp geliştirebilecekleri diğer zengin içerikleri de 
kapsayabilir. Takım halinde çalışma birebir çalışma, küçük ve büyük motor kontrolü, dil gelişimi 
ve erken matematik becerileri kazanması için bu proje çocukları uygun içerikteki konuları 
seçerek onların sorgulama ve keşfetme üzerinden öğrenme sınırlarını zorlar. Böylece çocuklar 
sadece bir alanda değil diğer alanlarda da örneğin matematik ve bilim gibi kendilerine katkı 
sağlayarak dikkat ve oto kontrol özelliklerini geliştireceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Keşfetmek, Öğrenmenin Temel Şekilleri, Eğlenerek Öğrenmek 
7
Research suggests that young children have a much greater potential to learn. Therefore early 
childhood settings should provide richer and more challenging environments for learning, 
which serve their needs and interests. Doing science is a natural and critical part of children’s 
early learning.

Children’s curiosity about the natural world is a powerful catalyst for their work and play.  It is 
accepted that in Early Years to be able create a fulfilled curriculum, 70% of all the curriculum 
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should be outdoor play activities.   Science Centre plays a role to connect the outdoor and 
indoor play activities although it takes place inside of the classroom.

The materials on display; visuals flashcards, a range of apparatuses such as a lightening table, 
magnifiers, some science gadgets and natural materials were contributed by all the children 
as well as -children’s photos from school trips and outdoor learning-. The children were given 
time to explore and engage with all the learning materials and gadgets on offer. There were no 
limitations or rules set, this gave the children the opportunity to further their exploration.

The major goal is for children to learn through play. The major change for the children is to be 
able to observe nature and the environment differently each time. This Science Centre creates 
an environment for children to investigate, build important skills and attitudes for learning and 
using problem-solving skills.

The fundamental of this early science exploration can be a rich context in which children can 
use and develop other important skills such as working collaboratively, large and small motor 
control, language, and early mathematical understanding. That way children will develop 
their skills not only in one area, but other learning areas such as Maths and Science, Art, 
Communication and Language, and Personal and Social Development.  

Keywords: Exploration, Characteristic Learning, Learning Through Play

İyi Örnek / Best Design Sample - 3

Çanakkale Sokağı
Street Of Çanakkale 
Orhan YILMAZ, MEB, Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Duygu, düşünce ve davranışlarımız, geçmiş deneyimlerimizden doğar, gelişir ve biçimlenir. 
Yaşamımıza yön veren her tür eylem ve tavrımızda geçmişi hissederiz. Geçmişi bilmek, 
geleceğe ışık tutar. Öğrencilerimizin, tarihimizden güç alarak, geleceklerine sahip çıkmalarını, 
yön vermelerini ve birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşamanın önemini kavramalarını 
sağlamak, onları şiddet olaylarından uzak tutmak, bununla birlikte, öğrencilerimizin Çanakkale 
Savaşı’nda askerlerimizin içinde bulundukları olumsuz şartları kavrayarak empati kurmalarını 
ve bugünkü şartlarının kıymetini bilmelerini sağlamak, şükür, vicdan ve merhamet duygularını 
güçlendirmek, imkansızlığın başarısızlığa sebep olmadığını onlara göstermek ve iman gücünün 
önemini kavratmak, bugün ülkemizde hür, bağımsız ve huzur içinde yaşayabilmemizin 
nedenleri konusunda, farkındalık yaratmak, ayrıca fiziki anlamda koridorumuza tarihi bir müze 
görünümü vererek milli bir atmosfer yaratmak, bu yenilikçi görünüm ile öğrencilerimizin 
psikolojik olarak rahatlamalarını sağlayarak, gerginliklerini ortadan kaldırmak, disiplin 
olaylarını hedeflediğimiz oranda azaltarak okula severek gelmelerini sağlamak çalışmanın 
amacıdır. Bu bağlamda, Çanakkale Zaferi’nin de gücünü, kardeşlik duygusu ile birlik olmaktan 
ve iman gücünden aldığı gerçeğini düşünerek, tarihimizdeki bu ender olayı, okulumuzun 
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1. kat koridorunda bizzat öğrencilerle birlikte görsellerle işleyerek, koridorda o atmosferi 
yaşatarak ve öğrenciler arasında kardeşlik, milli birlik ve beraberlik bilincini oluşturma yoluna 
gittik. Mevcudu çok kalabalık bir okul olmamız nedeniyle, her öğrencimizi Çanakkale’ye 
götüremeyeceğimizi düşünerek, Çanakkale’yi okulumuza getirme çalışmasını gerçekleştirdik. 
Hedeflerimiz; disiplin olaylarına karışan öğrenci sayısını mevcut durumdan, % 40 azaltmak, 
anketlerde, Çanakkale Zaferinin kazanılmasını sağlayan farkındalık sorularına “Evet” diyen 
öğrenci sayısını % 20’den % 55’e çıkarmaktır. Veri inceleme, değerlendirme, anket, yüz yüze 
görüşmeler, yaparak-yaşayarak birlikte uygulama yöntemi, araştırma, soru-cevap ve anlatım 
yöntemlerinin yanında empati kurma gibi yöntemler kullanılmıştır. Ön anket çalışması yapılmış, 
koridor ölçüleri alınarak projemiz çizilmiştir. Projeye göre Çanakkale Zaferi’nin en önemli 
ayrıntıları ilgili bölümlerde çeşitli görsellerle, materyallerle ve yağlı boya resim çalışmaları 
ile etkileyici bir biçimde işlenmiştir. Döneme ait eşyalar toplanarak, yapılan cam vitrin içine 
yerleştirilmiştir. Tüm koridor LED lambalarla ışıklandırılmış, koridor girişi “Çanakkale 
Geçilmez” kemeriyle taçlandırılmıştır. Tavana anıttaki gibi büyük Türk Bayrağı yapılmıştır. 
Memnuniyet düzeyi, hedef kitleye “Çalışmadan Memnuniyet” ölçülmüş, % 88 oranında 
memnuniyet sonucu alınmıştır. Müze tarzında ve hoş bir mekânda eğitim öğretim görmeleri, 
psikolojik olarak rahat hissetmelerini sağlamış, dolayısıyla ibret verici bu tarihi çalışma, disiplin 
olaylarına karışma oranlarının hedeflenen düzeyde azalmasını sağlamıştır. 1. Kat koridorumuz, 
görsel açıdan sıradan okul koridoru dışına çıkmış, tarihi bir müze görüntüsüne sahip olmuştur. 
Çalışma sonunda, disiplin ve kavga olaylarına karışan öğrenci sayısı mevcut durumdan % 50 
azalmıştır. Anketlerde Çanakkale Zaferinin kazanılmasını sağlayan farkındalık sorularına “Evet” 
sayısın % 20’den % 57’ye yükselmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Sokağı, Çanakkale Zaferi, Milli Birlik ve Beraberlik.
7
Our emotions, thoughts and behaviors are born, developed and formed from our past 
experiences. We feel the past in all our actions and attitudes that guide our lives. Knowing the 
past shines the future. Our students, taking power from our history, to take care of the future, to 
give direction and to understand the importance of living together in brotherhood, to keep them 
away from violence, however, our students understand the negative conditions in our soldiers 
in the Battle of Dardanelles to empathy and to know the value of the current conditions To 
strengthen the feelings of gratitude, conscience and mercy, to show them that the impossibility 
does not cause failure and to comprehend the importance of faith, to create awareness about the 
reasons why we can live free, independent and peaceful in our country, and to create a national 
atmosphere by giving a historical museum appearance to our corridor physically, With this 
innovative look, our students have been psychologically relaxed, eliminating their tensions and 
aiming at disciplinary events. The aim of the study is to reduce the amount of our school by 
making them happy. In this context, considering the fact that the Çanakkale Victory is based 
on the power of brotherhood and the power of faith, we consider this rare event in our history 
with the students in the 1st floor corridor of our school, by creating images in the corridor and 
by keeping the atmosphere in the corridor. We went to create awareness of draw. Since we are 
a very crowded school, we realized that we could not take each of our students to Çanakkale 
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and we carried out the study of bringing Çanakkale to our school. Our target; To decrease 
the number of students involved in disciplinary events from the current situation by 40%, to 
increase the number of students who say ler Yes inin to the awareness questions from 20% to 
55% in the questionnaires. Data analysis, evaluation, questionnaires, face-to-face interviews, 
methods of doing-experiencing together, methods of research, question-answer and expression 
as well as methods of empathy were used. The preliminary survey was conducted and corridor 
measurements were taken and our project was drawn. According to the project, the most 
important details of the Çanakkale Victory are impressive in the relevant sections with various 
images, materials and oil painting works. The items of the period were collected and placed in 
the glass showcase. The whole corridor is illuminated by LED lamps and the corridor entrance 
is crowned by the “Çanakkale impassable” belt. The ceiling is made of large Turkish flag as in the 
monument. Satisfaction level, ”Satisfaction from Work müş was measured to the target group 
and 88% satisfaction was obtained. In the museum style and in a pleasant space, the education 
provided them to feel psychologically comfortable, and thus, this historical study provided a 
reduction in the ratio of inclusion to the disciplinary events at the targeted level. Our 1st floor 
corridor has a visual museum view, which is visually out of the ordinary school corridor. At 
the end of the study, the number of students involved in disciplinary and conflict situations 
decreased by 50%. In the questionnaires, the number of “Yes ular increased from 20% to 57% 
for awareness raising questions.

Keywords: Street of Çanakkale, Çanakkale Victroy, National Unity and Unity. 

İyi Örnek / Best Design Sample - 4

Davutpaşa Palet Eğitim Kampüsü
Ahmet YILMAZ, Mi’Mar Mimarlık 

Tasarım kimliğinin belirleyici aktörleri kimlerdir? Tasarımcının rolü ve yönlendirme gücü 
kavramsal çerceveler üzerinden Davutpaşa palet okulları projesi değerlendirilecektir. Ayrıca 
fiziki mekânsal düzenleme ve kurgu proje üzerinden anlatılacaktır.
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İyi Örnek / Best Design Sample - 5

Sürdürülebilir Kampus
Sustainable Campus
Müjde Müge ATAMAN, ENKA Okulları
Mesut SÜZER, ENKA Okulları

ENKA, iç ve dış paydaşlarına yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde 
bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı benimsemektedir. Bu çerçevede, 2017 yılında ENKA’nın 
sürdürülebilirlik stratejisini geliştirmek üzere hem kurum içinde hem de kurum dışındaki 
paydaşlarla yoğun bir paydaş diyaloğu çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma, kurum içinden 
farklı iştirak ve departmanlardan temsilcilerin yer aldığı ve düzenli olarak bir araya gelen ENKA 
Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülmüş ve çalışmaya Sürdürülebilirlik Komitesi 
sponsoru olan ENKA Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı liderlik etmiştir. 

ENKA Okullarında da uygulanan, etki alanları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
doğrultusunda hazırlanan ENKA sürdürülebilirlik stratejisinin 4 temel ayağı bulunmaktadır: 

1. İşi İyi ve Doğru Yapmak: ENKA, işini dürüst bir şekilde, vaktinde ve en yüksek kaliteyle 
yaparken, sorumlu ve etik bir anlayışın her seviyede benimsenmesini sağlar. ENKA risk 
yönetiminin kapsamını ekonomik, çevresel ve sosyal konuları bütüncül bir şekilde ele alacak 
şekilde genişletir. ENKA, sorumlu tedarik zinciri yönetimi çerçevesinde iş ortakları, taşeronları 
ve tedarikçilerini teşvik eder, eğitir, denetler ve iyileştirir. 

ENKA, bayilerinde ve müşterilerinde de sürdürülebilirlik bilinci yaratmak için çalışır. Tüm 
paydaşlarına sürdürülebilirlik kapsamında liderlik yapar. ENKA, inovasyon ve AR-GE 
çalışmalarıyla, sürdürülebilir kalkınmanın tesis edilmesine katkıda bulunur. 

2. Çalışana Değer Vermek: ENKA, çalışanlarının ve taşeronlarının çalışanlarının sağlığını ve 
güvenliğini korur. ENKA, çalışan bağlılığının artırılması ve çalışanlarının karar mekanizmalarına 
daha aktif bir şekilde katılımı için çalışır. 

ENKA, çalışanlarının eğitimi ve gelişimine yatırım yapar ve çalışanlarına eşit eğitim ve gelişim 
olanakları sağlar. ENKA, çalışanlarında sürdürülebilirlik bilinci yaratmak için çalışır. 

3. Toplumu Kalkındırmak: ENKA, gerçekleştirdiği altyapı ve üst yapı yatırımları ile yerel 
toplumların refahına ve kalkınmasına katkı sağlar. ENKA, tüm dünyada faaliyet gösterdiği 
bölgelerde mühendislik mesleğinin gelişimine katkı yapar. ENKA, okullarında sürdürülebilirlik 
bilincini yaygınlaştırarak sorumlu bir neslin gelişimine destek olur. ENKA, eğitim, kültür-sanat 
ve spora yatırım yapar. 

4. Çevresel Etkiyi Azaltmak: ENKA, çevresel etkisini ölçer, raporlar, hedefler koyar ve 
iyileştirir. ENKA karbon ve su ayak izini küçültmek ve enerji verimliliği sağlamak üzere 
iyileştirmeler yapar. ENKA, çevre-dostu bina çözümleri geliştirir ve uygular. ENKA, yeşil ofis 
uygulamaları yürütür; çalışanlarını da çevreye saygılı davranmaları yönünde teşvik eder. Bu 

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



113Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

çalışmada, yukarıda verilen stratejiler doğrultusunda okulllarımızda başlatılan ve yürütülen 
çalışma örnekleri sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kampüs, Okul, Çevre, İşletme. 
7
The approach which ENKA has adopted to corporate sustainability is built on an awareness of its 
economic, environmental and social responsibilities to all its internal and external stakeholders. 
Accordingly, ENKA conducted an intensive dialogue with stakeholders both within and outside 
its own organization in 2017 in order to develop its sustainability strategy. This work was carried 
out by the ENKA Sustainability Committee, which meets 

regularly and includes representatives of ENKA’s various operations and departments. 
Leadership was provided by ENKA’s President and Chairman of the Executive Committee, 
who sponsored the Sustainability Committee. 

ENKA’s sustainability strategy, drawn up with ENKA’s fields of influence and sustainable 
development goals in mind, is built on the following four foundations: 

1. Doing Good Business: In carrying out its work honestly, in time and to the highest quality, 
ENKA ensures that a responsible and ethical approach is adopted at every level. ENKA broadens 
the scope of its risk management so as to address economic, environmental and social issues in 
an integrated manner. 

As part of its responsible supply chain management, ENKA encourages, trains, monitors and 
improves its business partners, subcontractors and suppliers. ENKA also works towards raising 
awareness of sustainability among its branches and clients. ENKA provides leadership to all its 
stakeholders in the context of sustainability. ENKA contributes to the realization of sustainable 
development through work on innovation and R&D. 

2. Caring for Employees: ENKA protects the health and safety of its employees and 
subcontractors. ENKA works to increase employee loyalty and to promote the more active 
involvement of employees in decision-making mechanisms. ENKA invests in the training and 
development of its employees and provides them with equal opportunities for training and 
development. ENKA works to impart an awareness of sustainability to its employees. 

3. Developing Communities: ENKA contributes to the welfare and development of local 
communities through its infrastructure and superstructure investments. ENKA supports the 
development of the engineering profession in all the regions of the world where it is active. 

By spreading sustainability awareness in its schools, ENKA contributes to the development of a 
responsible generation. ENKA invests in education, sports, culture and the arts. 

4. Reducing Environmental Impact: ENKA measures and reports on its environmental 
impact, sets targets and carries out improvements. ENKA undertakes improvements to reduce 
its carbon and water footprint and to ensure energy efficiency. ENKA develops and implements 
environment-friendly building solutions. ENKA puts green office applications into practice and 
encourages its employees to respect the environment. 
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In this study, examples of work initiated and conducted in our schools parallel with the strategies 
given above will be presented. 

Keywords: Sustainability, Sustainable Campus, School, Environment, Business. 

İyi Örnek / Best Design Sample - 6

Türkiye’nin İlk Asansör Akademisi
Turkey’s First Academy Of Lift
Orhan YILMAZ, Milli Eğitim Bakanlığı

Meslekî eğitim, genel eğitime oranla doğal olarak daha pahalıdır. Pahalı bir yatırım olan ve ara 
insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan meslek okullarında eğitimi verilen meslek alanlarından 
mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesi ve halkın ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmaları 
beklenmektedir. Ancak, meslekî eğitimin pahalı bir eğitim olması nedeniyle bilim ve teknolojide 
meydana gelen gelişmelere paralel olarak atölye, laboratuvar ve diğer birimlerin donanımını 
yapmak büyük yatırımları gerektirmektedir. Yalnızca kamusal kaynaklarla gerekli meslekî eğitim 
alt yapısının karşılanması mümkün değildir. İş çevrelerinin meslek lisesi mezunlarını kullanan 
kesim olarak maliyetlerin paylaşmasına katkı sunmaları gerekmektedir. Meslekî eğitimden 
mezun olan öğrencilerin çoğu iş gücü piyasasının istemlerini karşılayamamaktadır. Sanayinin 
ve iş alanlarının ara eleman ihtiyacını karşılama amacına yönelen meslekî ve teknik eğitim, hızla 
değişen teknolojik bilgi, üretim yöntemleri ve endüstri ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 
Mezun izleme sonuçlarımız değerlendirildiğinde, istihdam durumunun istenen düzeyde 
olmadığı, sonucu çıkmıştır. Eğitim-istihdam ilişkisindeki problem; alanında yeterli, sektörün 
beklentilerine cevap verebilen kalifiye elemanın eksikliğidir. Elektrik- Elektronik Teknolojisi 
Alanı ve Asansör Sistemleri Dalında uygulanmakta olan eğitim-öğretim programlarının, 
sektörün beklentilerini birebir karşılamaması probleminin saptanması uygulama nedenimizdir. 
Misyonumuz gereği nitelikli eleman açığını karşılamak ve eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek 
için Türkiye’nin ilk Asansör Akademisinin uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur.   Bu yüzden 
sektördeki ilgili firmalarla görüşmeler yapılarak Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör 
Sistemleri Dalında sektöre kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 6 adet asansör ve yürüyen 
merdiven sistemleri laboratuarları Asansör Sanayicileri Fedarasyonu tarafından kurulmuştur. 
Bu laboratuarlar “Asansör Kabin ve Kat Kapı Montaj Atölyesi”, “Kumanda Pano ve Elektrik 
Sistemleri Atölyesi”, “Kuyu Montaj Atölyesi, “Hidrolik-Pnömatik ve PLC Atölyesi”, “Yürüyen 
Merdiven Sistemler Atölyesi” ve “Eğitim Laboratuarı” olarak donatılmıştır. Günümüzün en son 
teknolojisi ile hazırlanmış, güncel ve en üst donanıma sahip laboratuvarlarda öğrencilerimiz 
teorik eğitimin yanı sıra ağırlıkla uygulamalı eğitim de almaktadırlar. 11.sınıfta bu konuda eğitim 
alan öğrencilerimiz 12.sınıfta asansör firmalarında beceri eğitimleri almaktadırlar. Verilen bu 
eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz asansör firmaları tarafından işe 
alınmakla birlikte sektördeki diğer firmalar tarafından da öncelikli olarak tercih edilmektedirler. 
Buradan mezun olan öğrencilerimiz % 100 istihdam edilmektedirler. Uygulamamız ile mesleki 
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alanda kalifiye elaman yetiştirme, mezunlarına iş istihdamı oluşturan Türkiye’deki ilk ve tek 
okuluz. Çalışmamız, Türkiye’de bu akademiye sahip ilk ve tek okuldan biri olması ile özgündür. 

Anahtar Kelimeler: Asansör Akademi, Kalifiye Eleman, İstihdam.
7
Vocational education is naturally more expensive than general education. It is expected that 
the students who graduate from the vocational fields which are educated in vocational schools 
aiming to raise the intermediate manpower and which are an expensive investment will be able to 
meet the needs of the people. However, due to the fact that vocational education is an expensive 
education, it is necessary to invest in workshops, laboratories and other units in parallel with 
the developments in science and technology. It is not possible to meet the necessary vocational 
education infrastructure with public resources only. Business circles need to contribute to the 
sharing of costs as occupational high school graduates. Most of the graduates from vocational 
education cannot meet the demands of the labor market. Vocational and technical education 
aiming to meet the need for intermediate staff of industry and business areas cannot meet the 
rapidly changing technological knowledge, production methods and industry needs. When the 
results of graduate follow-up were evaluated, it was concluded that the employment status was 
not at the desired level. The problem in the relationship between education and employment; 
is the lack of qualified personnel capable of responding to the expectations of the sector. It is our 
reason to determine the problem of not being able to meet the expectations of the education 
programs which are applied in the field of Electrical-Electronic Technology and Lift Systems. 
Our mission is to meet the clear need for qualified personnel and the implementation of 
Turkey’s first lift was needed to strengthen the education-employment relationship Academy. 
For this reason, 6 elevator and escalator systems laboratories have been established by Elevator 
Industrialists Federation in order to train qualified personnel in the sector in the field of 
Electrical-Electronic Technology Area Elevator Systems by making interviews with related 
companies in the sector. These laboratories are equipped with Elevator Cabinet and Floor 
Door Assembly Workshop, Control Cabinet and Electrical Systems Workshop, Well Assembly 
Workshop, Hydraulic-Pneumatic and PLC Workshop, Escalator Systems Workshop and 
Training Laboratory. In our laboratories, which are prepared with the latest technology of today, 
and equipped with the most up-to-date equipment, our students also receive practical training 
as well as theoretical training. Grade 11 students receive training in elevators in the 12th class. 
Successful completion of the training given to our graduates who are recruited by elevator 
firms, but also preferred by other companies in the sector. Our graduates are 100% employed. 
Applications with our qualified staff in the professional field training, employment of graduates 
of business constituting the first and only okuluz in Turkey. Our study is the first and one of the 
only school with this academy is unique with being in Turkey.

Keywords: Elevator Academy, Qualified Staff, Employment.
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İyi Örnek / Best Design Sample - 7

Nitelikli Mekan, Nitelikli Eğitim
Qualified Space, Qualified 
Education
Özlem ÇINAR TERBİLLİOĞLU, Fahri Akçakoca Anaokulu Müdürü
Dilek BULUT, Fahri Akçakoca Anaokulu Müdür Yardımcısı

Okul öncesi eğitime uyum sağlamada sıkıntı yaşayan öğrencilerin sayısında artış gözlenmiştir. 
Sınıf ortamındaki plastik oyuncak ve malzemelere doymuş, dikkat süreleri kısalmış, gelişimi 
kendi yaş gelişiminin altında olan, sınıf kurallarına uyumda zorlanan öğrenci gruplarının 
çoğunluğu oluşturması farklı bir uygulamayı gerektirmiştir. Çalışmanın amacı, teknoloji 
çağında yetişen çocuklara uygun öğrenme ortamını tasarlamak ve bu doğrultuda eğitim 
programını uygulamaktır. Sınıf içi uygulamalarda çabuk sıkılan, mutsuz ve isteksiz öğrencilerin, 
projenin uygulamaya koyulmasıyla birlikte istekli bir şekilde etkinliklere katıldıkları 
gözlenmiştir. Öğrenciler, yeni öğrenme merkezlerinde özgürce çalışmış ve oynamışlardır. 
Zamanla öğrencilerin dikkat süreleri uzamış, öğrenme hızları, iç disiplinleri ve motivasyonları 
artmıştır. Çalışmada alternatif eğitim modellerinden Montessori yöntemi kullanılmıştır. Nitel 
desende gerçekleştirilen çalışmada veriler gözlem ve veli görüşleri alınarak elde edilmiştir. 
2016-2017 öğretim yılında örnek bir Montessori sınıfı oluşturulmuş, okul öncesi eğitim 
programı Montessori yöntemi ile uygulamaya koyulmuştur. Bu sınıftaki öğrencilere yıl içinde 
gelişim tarama çalışmaları yapılmıştır. İki yıl boyunca bu örnek sınıftan elde edilen verilerle 
tüm sınıf ve alanların fiziksel dönüşümü sağlanmıştır. Öğrenme ortamları soldan sağa doğru, 
çocukların duyarlılık evreleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Öğretmenlerin yönteme ilişkin 
eğitim almaları sağlanmıştır. Bahçede öğrencilerin tüm gelişim alanlarını aktif duruma getiren 
oyun parkları yapılmış, hobi bahçeleri oluşturularak öğrencilerin toprakla çalışmalarına fırsat 
verilmiştir.   Okula uyumda sıkıntı yaşayan öğrencilerin sayısında azalma görülmüştür. Farklı 
yaş gruplarının birlikte eğitim alması, çocukların kendi kendilerine öğrenmelerini sağlamakla 
birlikte, işbirliği içinde, yardımlaşarak, paylaşarak, sevgi ve saygı ile çalışmalarını olanaklı 
kılmıştır. Böylelikle çocukların öğrenme alanlarındaki keşifleri artmış, ev yaşamlarındaki 
becerileri gelişmiştir. Çocuklar okula merak ve istek duygularıyla gelmeye başlamışlardır. İdareci, 
öğretmen, veli, öğrenci işbirliği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerimiz bu proje ile kendilerini 
geliştirme imkanı bulmuşlardır. Okulumuzun iç ve dış mekanda nitelik ve nicelik açısından 
gelişmesi, öğretmenlerimizin programı öğrenciye katkı sağlayacak şekilde uygulamalarını 
kolaylaştırmıştır. Her öğrenci kendi merak ve yeteneğini geliştirerek, tüm gelişim alanlarında 
özgürce ilerleme fırsatı bulmuştur. Öğrenciyi merkeze alan bu yöntemin ilkokullarda da 
uygulamaya geçirilmesi faydalı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Montessori Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi
7
A rise in the number of the students who had problem in adapting the preschool education had 
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been observed. A different practice is required due to the fact the students ,who are satisfied 
with the toys in the classroom environment, who have lesser attention span, and who are having 
hard time with following the classroom rules, has become the majority in the classes. Aim of 
the study is to design a learning environment suitable for the students who grow in the tech age 
and to implement a curriculum according to that. It is observed that with the implementation 
of the project, students, who are easily bored of in-class activities, started to participate in 
the activities eagerly. Students worked and played freely within their newer learning center. 
Eventually, attention span of the students extended, and their learning paces, self-disciplines and 
motivations are increased. Montessori Method, one of the alternative methods of education, is 
used throughout the study. Performed with the qualitative pattern, data acquisition is carried 
out with the observations and parents’ views. A sample Montessori Class was established in 
the school year of 2016-2017, preschool curriculum was implemented with Montessori 
Method. Progress surveys were performed to the students in the class throughout the year. 
Transformation of the entire class and fields was provided thanks to the data collected from 
that class throughout 2 years. Learning environments were organized taking account of the 
children’s phases of sensitivity from left to right. Training related with method was provided to 
the teachers. Playgrounds that activated the area of developments of the students were built in 
the yard, students were allowed for studying with the soil by building the allotment gardens. A 
decline in the number of the students who had problems in adapting to the school was observed. 
Receiving of education together with the different age groups made possible for the students 
to study cooperatively, by helping each other with love and respect aside from self-learning. 
Thus, students’ self-discovery within the area of development increased and their skills within 
the domestic life developed. Children started to attend the school with the feelings of curiosity 
ambition. Cooperation of Administrator, teacher, parent and students ensued. Our teachers 
found the chance of developing themselves with this project. Quantitative and qualitative 
development of our school both indoor and outdoor areas pawed the way for our teachers to 
execute the curriculum beneficial for each student. Each student found the chance of advancing 
in entire area of developments by developing their curiosity and skills. The implementation of 
the method, which put the students in the center, in primary schools is expressed as beneficial. 

Keywords: Montessori Education, Preschool Education, Child Development

İyi Örnek / Best Design Sample - 8

Sınıftan Atölyeye
From Classroom To Workshop
Nurullah DEMİR, Özel Çekmeköy İFBM Koleji Okul Müdürü
Havva Derya KARAGÖZ, Özel Çekmeköy İFBM Koleji Mat. Öğrt.

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin nasıl bir sınıf ortamı istediğini anlamak ve okudukları okulu 
daha etkili bir düzeye çıkarabilmektir. Bir diğer amacı ise öğrencilere öğrenmenin nasıl faydalı 
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ve eğlenceli olabileceğini göstermek. Derse katılım, iletişim ve entegrasyonu arttırmak aynı 
zamanda akademik performansı arttırmaktır. Sınıfta öğrenilenler ile günlük olarak öğrenilenler 
arasında ve çocukların ilgi çekici programlarımızda neler yaşadıkları arasındaki akışkanlığın 
önemini biliyoruz. Atölyeler sayesinde oynayarak ve katılarak,bilimin önemini ve etrafımızdaki 
dünyadaki gerçek etkisini anlayacaklar.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Okul, Sınıf Ortamı, Öğrenci, Atölye. 
7
The purpose of this study is to understand how students want a classroom environment and to 
improve their school to a more. Another  purpose is to show them how learning can be useful 
and fun. Increase participation, communication and integration within the classroom and at 
the same time to improve the academic performance of the students. We understand the 
importance of having fluidity between what is learned in the classroom on a daily basis and what 
children experience through our engaging programs. Understand by playing and participating, 
they will come to understand the importance of science and its real effect in the world around 
us in workshops.

Key Words: Education, School, Classroom Environment, Student, Workshops. 

İyi Örnek / Best Design Sample - 9

Okuldan İş Hayatına
From School To Business Life
Orhan YILMAZ, Milli Eğitim Bakanlığı

Ülkemizde sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman eksikliği mevcuttur. Misyonumuz, 
sektöre kalifiye eleman yetiştirmektir. Nitelikli eleman açığını karşılamak ve eğitim-istihdam 
ilişkisini güçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmuştur. Mezun izleme sonuçlarımız 
değerlendirildiğinde, istihdam durumunun istenen düzeyde olmadığı, sonucu çıkmıştır. Eğitim-
istihdam ilişkisindeki problem; alanında yeterli, sektörün beklentilerine cevap verebilen kalifiye 
elemanın eksikliğidir. Bilişim Teknolojileri ve Elektrik- Elektronik alanlarında uygulanmakta 
olan eğitim-öğretim programlarının, sektörün beklentilerini birebir karşılamaması probleminin 
saptanması çalışma nedenimizdir. Amacımız nitelikli teknik elemen eksikliğini gidermek, 
elektrik- elektronik, haberleşme ve bilişim alanlarında, ihtiyaç duyulan nitelikli kalifiye eleman 
yetiştirmek, okulumuzun fiziki durumunu iyileştirmek, yeni teknolojilere dayalı laboratuvarların 
kurularak öğrencilerimize uygulamalı eğitim vermektir. Hedeflerimiz öğrencilerimize iş 
istihdamı sağlayarak sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla, mesleki eğitim-
öğretimi gelişmiş ve etkin biçimde uygulayarak, onları iş hayatına hazırlamayı hedefledik. 
Uygulamamız, nitelikli teknik elemen eksikliğini gidermek, elektrik- elektronik, haberleşme ve 
bilişim alanlarında, ihtiyaç duyulan nitelikli kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla gerçekleştiği 
için süreçte tamamen öğrencilerin aktif olduğu bir ortamda çalışılmıştır. Akademide 
bilgisayar ve yan ürünleri, televizyon, ses sistemleri, beyaz eşya, cep telefonu dallarında güncel 
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teknolojilerle uyumlu, teknik ekipmanlarla donatılmış laboratuarlarda ilimizdeki 8 farklı 
okuldan 200 öğrenciye, 1 yıl boyunca uygulamalarla zenginleştirilmiş eğitim verilmektedir. Şu 
ana kadar yaklaşık 700 öğrenci Samsung Akademiden mezun olmuştur. Ölçüm sonuçlarına 
göre, mesleki alanları ile ilgili püf noktalarını daha kısa zamanda öğrendikleri, geniş bakış 
açıları ile teknik gelişmeleri tüm dünya ile eş zamanlı takip edebildikleri, buradan edindikleri 
vizyonla, yaratıcı fikirler geliştirebildikleri gözlenmiştir. Çalışmamızdan önce mezun olan 
öğrencilerin, aynı yıl içinde işe yerleşme oranı %14 iken çalışmanın ilk yılında %18’e ulaşmıştır. 
Öğrencilerimiz mesleki ve teknik bakımdan, sektördeki tüm firmalar tarafından tercih edilir 
olmuşlardır. Daha sonraki yıllarda Samsung Akademi’den mezun olan öğrencilerimizin tümü 
istihdam edilmişlerdir. Mezunların istihdamı sağlanarak sektörün kalifiye eleman ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Çalışmamız, ülkemizin ve sektörün ihtiyaçları düşünüldüğünde, devamlılığı 
gerekli bir çalışmadır. Samsung Akademi ile mesleki alanda kalifiye elaman yetiştirme, 
mezunlarına iş istihdamı oluşturan ilimizdeki tek okuluz. 

Anahtar Kelimeler: Samsung Akademi, Kalifiye Eleman, İstihdam.
7
In our country, there is a lack of qualified technical staff that industry needs. Our mission is to 
train qualified personnel in the sector. It was needed to meet the qualified personnel shortage 
and to strengthen the education-employment relationship. When the results of graduate follow-
up were evaluated, it was concluded that the employment status was not at the desired level. 
The problem in the relationship between education and employment; is the lack of qualified 
personnel capable of responding to the expectations of the sector. It is our reason to determine 
the problem of the education-training programs applied in the fields of Information Technologies 
and Electrical-Electronics not meeting the expectations of the sector. Our aim is to eliminate the 
lack of qualified technical element, in the fields of electrical-electronics, communication and 
informatics, to train the qualified qualified personnel needed, to improve the physical condition 
of our school, to establish laboratories based on new technologies and to give practical training 
to our students. Our goals have been to prepare our students for the business life by applying 
vocational training in an advanced and efficient way in order to meet the qualified personnel needs 
of the sector by providing employment to our students. Our application, in order to eliminate the 
lack of qualified technical element, in order to train qualified qualified personnel in the fields of 
electrical-electronics, communication and informatics, has been studied in an environment in 
which students are active in the process. In the academy, computer and by-products, television, 
sound systems, white goods, mobile phone branches are compatible with current technology, 
equipped with technical equipment in our city from 8 different schools to 200 students, 1-year 
enriched with applications for education is provided. So far, around 700 students have graduated 
from the Samsung Academy. According to the results of the measurement, it was observed that 
they learned the tricks about their professional fields in a shorter time, they could follow the 
technical developments simultaneously with the world with wide perspectives, and they could 
develop creative ideas with their vision. The ratio of the students who graduated before our study 
reached 14% in the same year and reached 18% in the first year of the study. Our students have 
been preferred by all companies in the sector. In the following years, all of our students who 
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graduated from Samsung Academy were employed. The employment of the graduates is met and 
the qualified personnel needs of the sector are met. Our study is a necessary study considering the 
needs of our country and the sector. With the Samsung Academy, we are the only school in our 
province, which is a highly qualified and professional trainee.

Keywords: Samsung Academy, Qualified Staff, Employment

İyi Örnek / Best Design Sample - 10

Okul Öncesi Eğitimde Doğa Atölyeleri
Nature Workshops in Pre-School Education
Dr. Özge KARAEVLİ, Ataşehir Şehit Öğretmen Nuriye Ak Anaokulu

Z kuşağı çocuklarının çeşitli nedenlerden dolayı büyürken daha fazla ev içerisinde olmaları ve 
erken yaşta teknolojiyle tanışmaları sonucunda doğadan uzaklaştıkları, doğa sevgisi, doğayı 
koruma, doğaya karşı sorumluluk üstlenme ya da doğada vakit geçirmekten mutluluk duyma gibi 
duyguları daha az hissettikleri gözlemlenmiştir. Çocukların sahip oldukları bu yaşantı durumunu 
resimlerine yansıttıkları ve resimlerinde çoğunlukla ev, insan, soyut nesne figürleri çizerken ağaç, 
ot gibi doğaya ait çizimlere daha az yer verme eğiliminde oldukları görülmüştür. Okul öncesi 
dönemde doğaya yönelik farkındalığın, sevginin, koruma becerilerinin tohumlarının atılması 
çocuğun ilerleyen yaşlarda doğaya saygı duymasının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle 
doğanın içinde, hazırlanan eğitim programı kapsamında, planlanan etkinlikler çerçevesinde 
çocuklara verilen eğitim yoluyla onların doğaya ve çevrelerine karşı ilgilerinin, farkındalıklarının ya 
da sevme, koruma dürtü ve duygularının geliştirilmesi ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Proje kapsamında yapılan etkinlerde çocukların aktif katılımına, kendilerinin 
dokunarak, yaparak-yaşayarak öğrenmelerine önem verilmiştir. Etkinlerde; anlatım, tartışma, 
bireysel çalışma gibi yöntemlerin yanı sıra beyin fırtınası, soru-cevap, drama ile gezi ve gözlem 
gibi öğretim teknikleri kullanılmıştır. Etkinlikler sonucunda iki yöntemli ölçme-değerlendirme 
çalışması yapılmıştır. Bunlardan biri, çocukların ilk resim- son resim karşılaştırmalarının yapılması; 
diğeri ise, velilerin çocuklarında gözlemledikleri davranışları ölçen bir anket yoluyla görüşlerinin 
alınıp analiz edilmesidir. Çocuklarla yapılan atölye çalışmalarının, onların doğayla bağ kurmaları, 
doğayı sevmeleri, korumaları, bu konuda dikkatsiz davrananları uyarmaları konularında farkındalık 
oluşturulduğu görülmüştür. Çocuklar doğada daha fazla zaman geçirdikçe bu durum onların 
resimlerine yansımış; insan, ev, araba, soyut nesnelere ilişkin öğelerin yerini doğaya ait öğelerin 
çizimleri almıştır. Sonuç olarak, gerek resimleri aracılığıyla çocuklarda gözlemlenen değişiklikler 
gerek velilerin değerlendirmesine dayanan sonuçlar, çocukların doğaya yakınlaştıklarını, doğada 
vakit geçirmekten keyif aldıkları ve bunu yapabilmeleri için doğayı korumaları gerektiğinin 
bilincine ulaştıkları, doğaya zarar verici davranışlarda bulunan kişileri uyarmaları gerektiği 
konularında davranış değişiklikleri yaşandığını göstermiştir. İyi örneğin maliyetinin düşük olması 
nedeniyle uygulanabilirlik anlamında sürdürülebilir olduğu söylenebilir. Ayrıca okulda farklı 
öğretmenler tarafından farklı bakış açıları ve öğretim programları ile uygulanabilir. 
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Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Doğa Eğitimi, Eğitim Atölyeleri
7
It has been observed that Z generation children are feeling more like feeling away from nature 
and they feel less the love for nature, the need to protect the nature, being responsible for the 
nature or being happy with being in the nature when they are growing up due to various reasons 
like being at home all the time and getting to know technology at an early age. It has been seen 
that children reflect this state of life to their paintings and they tend to give less place to nature 
drawings such as trees and grass while drawing mostly house, human and abstract object figures 
in their paintings. In the pre-school period, raising the seeds of awareness, love, and protection 
skills to the nature constitutes the basis of the child’s respect for nature at later ages. For this 
reason, within the framework of the educational program prepared within the nature, it is aimed 
to develop the interests, awareness and love, protection and emotion of the children towards 
their nature and environment through the education given to children within the framework 
of the planned activities and to ensure the sustainability of this. In the activities carried out 
within the scope of the project, the active participation of children in their activities was given 
importance to learn by touching, doing-living. Teaching techniques such as brainstorming, 
question-answer, drama, excursion and observation were used in the activities. As a result of the 
activities, a two-way measurement-evaluation study was conducted. One of these was to make 
the first picture-last picture comparisons of children; and the other was to get and analyze the 
views of parents on a child’s survey. It has been seen that workshops with children are related 
to establishing connections with nature, to love and protect nature, and to warn those who are 
careless about it. As children spend more time in nature, this situation was reflected in their 
pictures. The elements of human, house, car, abstract objects have been replaced by drawings of 
natural elements. As a result, both the changes observed in children through their pictures and 
the results based on the evaluation of the parents have shown that there are behavioral changes 
in the areas where children are aware of the need to spend time in nature and that they should 
protect the nature in order to do so. It can be said that the good example is sustainable because 
of its low cost. In addition, different perspectives and curriculums can be applied by different 
teachers in the school.

Keywords: Pre-school Education, Nature Education, Education Workshops
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İyi Örnek / Best Design Sample - 11

Ataşehir Kadriye Faik Koparan İlkokulu Uygulama 
Örneğinden Hareketle İlkokul Bina ve Bahçe 
Tasarımı Nasıl Olabilir?
Yaşar YUMAK, İstanbul Kadıköy Moda İlkokulu

Bu anlatımda, okul bahçesinin girişinden bahçeyi çevreleyen ihata duvarına; oluşturulacak hobi 
bahçesinden/çimen alandan bahçedeki ağaç diplerine; okul alanına çizilecek eğitici çizimlerden 
bahçe zeminine; okul binasının içinde ve dışında uygulanacak renklerden koridor ve merdiven 
kenarlarında uygulanacak eğitici resimlere; tuvalet ve sınıf gibi mekânlarda nelere dikkat 
edilmesi, hangi güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğinden koridorlardaki sesi azaltmak için 
nelerin yapılabileceğine kadar bir okulda uygulanabilecek tasarımlar için estetik, güvenlik ve 
eğitim açısından nelerin olabileceği ve nelerin de olmaması gerektiği anlatılmaktadır. Bahsi 
geçen uygulamalar fotoğraflarla desteklenip gösterilmekte, bazı uygulamaların önceki ve 
sonraki durumları arasındaki farklara fotoğraflarla dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul,Bahçe, Estetik, Güvenlik, Eğitim. 

İyi Örnek / Best Design Sample - 12

Çocuk Dostu Anaokulu
Kids Friendly Kindergarten
Sibel ÖZKAN, Özel Güzel Yarınlı Minikler Anaokulu

Problem Durumu: Okul öncesi eğitim kurgusunda oyunun, çocukların hayatındaki yerinin 
gün geçtikçe azalması ve okul tasarımlarında aşırı renkli bir dizayn tercih edilmesinin çocuklar 
üzerindeki negatif etkisi.

Amaç: Çocuklarımıza daha çok oyun alanları yaratılması ve okulun girişten itibaren farklı 
bir konseptte tasarlanarak çocukların kendilerini ev ortamında hissetmeye devam etmelerini 
sağlamak.

Uygulamaya getirdiği çözümler: Çocuklar daha keyifle okula geliyor, herşeyi oyunla 
öğreniyoruz ve oyun alanlarını çocuklardaki fiziksel zihinsel ve duyusal gelişimi destekleyecek 
şekilde kullanıyoruz.

Örnekte uygulanan yöntem(ler): İç ve dış mekan tasarımında farklı mimarlarla çalışıldı. 
Yurtdışı eğitim sistemlerinden örnekler alınarak özellikle sağ ve sol beynin aynı anda gelişimi 
hedeflendi. Ebeveyn çocuk paylaşımlarını artıran yöntemler seçildi.

Örnek planı: Örneği planlarken öncelikle ihtiyaçlar belirlendi. İhtiyaçlara uygun eğitim ve 
tasarım çözümleri üretildi. Farklı alanlardaki uzman mimarlar ile konsept oluşturuldu, konsepte 

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



123Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

uygun bina belirlendi ve proje uygulamaya alındı.

İyi örneğin sonuçları/çıktıları: Daha mutlu çocuklar ve veliler. Velilerimiz okulun girişten 
itibaren çok farklı bir havası olduğunu ve bunun da hem çocuklar hem de kendileri üzerinde 
büyük bir rahatlama ve güven uyandırdığını dile getiriyor. Çocuklarımız çocukluklarını 
yaşamaya devam ederek eğitim görme imkanı yakalıyor.

Eleştiriler ve/veya öneriler: Okul öncesi eğitimde kesinlikle oyun oynama alanları artırılmalı. 
Akademik başarıya odaklı bir sistem ile çocukların çocukluk dönemleri heba edilmemeli. Çok 
renkli ve objeli okul tasarımından uzaklaşılmalı.

Anahtar Kelimeler: Oyun, Çocuk, Tasarım, Mutluluk, Başarı
7
Problem status: The gradual decrease of play time in pre-school systems and the negative 
impact of the mostly prefered overly colorful design on children.

Purpose: To create more play space for our children and to design the school in a different 
concept that would lead the children to feel at home.

Solutions: Children come to the school more enthusiasthic, we learn everything through play 
and we use the play areas to support cognitive, physical and emotional development.   

The method(s) has been used: Different architects desing the inner and outer areas. Foreign 
educational systems has been examined and the synchronised development of both right 
and left brain have been targeted. Methods that support parent-child relationship have been 
prefered. 

Example Plan: In order to plan the example, first the necessities have been 
determined.  Design and education solutions, that are suitible with the needs of the children, 
have been invented. Concepts have been stuctured with the help of architects who are experts 
in different areas and after the suitible building for the concept has been choosen, the project 
implemented.

Good example results / outputs: Happier kids and parents. Our parents have been informing 
us about the good affects of the athmosphere of the school which is different beginning from 
the entrence hall and that effect relaxes both them and children, creating feeling of security and 
trust. Our children get the chance to be children whilst getting their education. 

Criticisms and / or suggestions: More play areas should be added for pre-school/
kişndergarden. Childhood musn’t be wasted by trying to raise Achademic success oriented 
children. The overly colorful and prop/object littered design should be abandoned. 

Keywords: Play, Children, Design, Happiness, Success
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İyi Örnek / Best Design Sample - 13

Rozet: Renkli Okul Zengin Eğitim Tasarımı 
Rosette: Colorful School Rich Education Design
Ömer GÜMÜŞOĞLU, Yamanevler Ortaokulu 

Bu çalışmanın amacı okullarda öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek, duygusal gelişimlerini 
desteklemek,   ilgi ve yeteneklerini açığa çıkararak kendilerini keşfetmelerini sağlamaktır. 
Okulumuzda uygulanan rozet projesi kapsamında 41 farklı rozet geliştirilmiştir. Örnek çalışma 
için farklı branşlar ve okul yönetimi ile işbirliğine gidilmiştir. Farklı değer, davranış, ilgi ve derslere 
yönelik rozetler hazırlanmıştır. Rozetler daha sonra okulumuzda çalışan öğretmenlere dağıtılmıştır. 
Öğretmenlerin işbirliği ile proje yürütülmüştür. Öğrenciler rozet kazandıkça rehberlik servisinden 
temin ettikleri rozetleri portföylerinde biriktirmektedirler. Portföyünü tamamlayan öğrenciler karne 
töreninde başarı belgesi ve madalya ile ödüllendirilmektedirler. Örnek çalışma sonucunda öğrenci 
ve öğretmen görüşlerini almak amacıyla anket uygulanmıştır. Öğretmenler genel olarak anketlerinde 
rozet uygulamasının sınıf yönetimi konusunda kendilerine yardımcı olduğunu ve öğrencilerin 
derslere olan ilgilerini artırdığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler ise motivasyonlarının arttığını, mutlu 
olduklarını, ailelerinden pozitif geri dönüşler aldıklarını ve okula olan bağlılıklarının arttığını ifade 
etmişlerdir. Sonuç olarak bu uygulama öğrencilerin pekiştireç olarak aldıkları rozetlerin davranışın 
tekrarı için olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca onların şemalarını ve düşünce sistemlerini 
olumlu yönde etkilemekte ve öğrenme sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rozet, Portföy, Tasarım
7
The aim of this study is to improve students’ social skills, to support their emotional development 
and explore themselves by revealing their interests and abilities. Within the scope of the rosette 
project implemented in our school, 41 different rosettes have been developed. For the exemplary 
study, different branches and school management cooperated with each other. Rosettes were 
prepared for different values, behaviors, interests and school subjects. Then, the rosettes were 
distributed to the teachers working in our school. The project was carried out with the cooperation 
of teachers. As the students earn rosettes, they collect them in their portfolios they provide from the 
school counselling service. Students who complete the portfolios will be awarded with a certificate 
of achievement and a medal at the school report ceremony. As a result of the exemplary study, a 
questionnaire was applied to get the views of students and teachers. Teachers generally stated that 
the result of rosette questionnaires application helped them in class management and increased 
their interests in the lessons. Students stated that their motivations increased, they were happy, they 
received positive feedback from their families and their loyalty to the school increased. As a result, 
it has been observed that the rosettes that students take as a reinforcer have positive effects for the 
repetition of behavior. In addition, this project affects students’ schemas and their thought systems 
in a positive way and provides learning.

Keywords: Rosette, Portfolio, Design
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İyi Örnek / Best Design Sample - 14

Dünyanın Gördüğü Her Büyük Başarı Önce Bir 
Hayaldi
Sait AVCI, İnş Müh. Trafik Dizayn

Oyun oynayarak öğrenmenin çok daha kolay olduğunu artık tüm dünya kabul etmiş 
bulunmaktadır. Oyunlarımızı ülkemizde, dünyada, günümüzde ve geçmişimizde oynanan 
oyunların yeni sentezi şeklinde tasarladık. Aklı, fiziği ve pozitif bakış açısını geliştirmek için 
tasarladığımız oyunlarda oynarken çocuklarımızın eğlenmelerini, öğrenmelerini ve daha 
sağlıklı olmalarını hedefledik.

Çocuklarımızın hayal dünyasını canlı tutabilmek için oyunlarımızı çeşitli renklerde ve farklı 
şekillerde tasarladık. Oyunlarımız çeşitli bilgilerin farklı sunuş teknikleri ile donatılmış 
bulunmaktadır. Oyunlarımızın bu özelliği ile çocuklarımızı oynarken düşünmeye ve ilgi 
alanlarını keşfedebilmelerini hedefledik. Ayrıca oyunlarımız farklı kabiliyetlere hitap eder 
şekilde tasarlanmıştır. Oyunlarımızın bu özelliği ile çocuklarımızı oynarken farklı kabiliyetlerini 
keşfedebilmelerini hedefledik. Ve böylelikle oyunlarımızdaki bilgi ve beceri çeşitliliğinin 
çocuklarımızı gerçek hayata hazırlayacak bir araç olacağını düşünmekteyiz. Sonuç olarak 
oyunlarımız çocuklarımızın çocukluklarını doya doya yaşamalarını sağlarken onları gelecekte 
daha başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Zeki, Çevik, Mutlu, Keşif, Gelecek. 
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İyi Örnek / Best Design Sample - 15

Yaşam Sokağı
Life Street
Ayşegül IŞIK, İlimkent Okulları Kurucusu 

Çocuk kendi kültüründe büyür, serpilir ve yaşamını sürdürür. Madem hayata hazırlanacak, 
o halde gelecekte karşılaşacağı sosyal çevreyi, şimdiden önüne getirmek, geleceğin küçük 
sahnesini kurmak ve bu sahnede rol almasını sağlamak onu hayata daha fazla hazırlayacaktır. 
Bunu gerçekleştirmek için çocuğun dünyasından ve oyunun gücünden yararlanacağımız, klasik 
okul-sınıf anlayışının ötesinde, çocuk için cazip bir ortama ihtiyaç duyduk.

Okulumuzun en üst katına dört duvarın ötesinde, gerçek ve sıcak bir sokak tasarladık. 
Çocukların başını kaldırdığında gökyüzünü görebileceği, sokak lambasının altında 
sohbet edebileceği sokağımızda; alış-veriş yapabilecekleri bir bakkal… Bitkileri öğrenip 
tanıyabilecekleri bir aktar… Yemek yapabilecekleri, pasta tasarlayabilecekleri bir mutfak… 
Yaptıkları yemekleri servis edebilecekleri bir meydan… Basit onarım tekniklerini kullanacakları 
ve tasarımlar yapabilecekleri bir tamirhane… Dikiş-nakış, örgü ve ütü gibi hüner isteyen işleri 
öğrenebilecekleri terzihane ile yeni fikirleri oluşturabilecekleri bir STEMhane’miz var.

Yaşam sokağı projesi ile öğrencilerin;

• Okulda edindiği bilgi ve becerilerin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu fark 
etmesini sağlamak 

• En basit işleri yaparken bile tasarım ve estetik düşünme kabiliyetini geliştirmek,
• Teknolojiyi tanıma, teknolojik gelişmelere karşı ilgi ve merakını tetiklemek,
• Bitkilerin kullanım alanlarını, faydalarını keşfederek pozitif ve meraklı bir bakış 

kazanmasına rehberlik etmek,
• Kendi kültürel yapısı içinde sosyal gelişimini desteklemek amaçlanmıştır.

2023 Eğitim Vizyonunda “ Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri 
kazanımlarına yönelik “Tasarım ve Beceri Atölyeleri” kurulacaktır.” Ve “Okul bahçelerinin Tasarım-
Beceri Atölyeleri ile bağlantılı olarak yeniden tasarlanıp yaşam alanlarına dönüştürülmesi sağlanacaktır.” 
İfadeleri yer almaktadır. Yaşam Sokağı bu ifadelerin canlı bir örneği olma özelliğindedir.

Sabancı Üniversitesi 15. İyi Örnekler Konferansında iyi örnek seçilen proje, Gelecek Eğitimde 
Derneğince 2019 yılı “Geleceğin Eğitimcisi Özel Ödülüne” layık görülmüştür. İlçemizde 
dezavantajlı kadınlara destek amacıyla yapılan bir sosyal çarşı projesine model olmuş ve çarşıya 
“Yaşam Sokağı” adı verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam, Soka, Eğitim, Beceri, Atölye
7
Every child will grow, prosper and continue their lives in their own culture. In order to prepare 
our children for their future lives, we want to bring the social environment they will encounter in 

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



127Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

future to their school life and allow them to experience and discover this engaging environment 
by actively participating in this stage that we have put up for them.

We benefited from the power of play and gained inspiration from children’s own little world to 
create an engaging setting for our students beyond the classical school-classroom understanding.

At the top floor of our school building, we have designed a real and warm street atmosphere. 
In the Life Street, we have  a grocery store for shopping… a herbalist to learn about various 
plants… a kitchen to cook for themselves… a square and a cafe to serve their creations… a 
carpenter shop to learn basic repair techniques and make designs… a tailor’s shop to work on 
sewing and embroidery skills and finally a STEAM workshop where children are encouraged 
to explore new ideas. 

With the LIFE STREET project, we aim to;

• Create vital links between the information and skills learnt in the school to children’s daily life 
• Enable our students to discover where their interest lies and ignite passion for these areas
• Create a positive and curious outlook for nature
• Develop critical and analytical thinking skills via multidisciplinary subject exposure
• Support peer-learning  

The project which has been chosen as the Good Practice Example by Sabancı University during 
the 15. Good Practice Examples  Conference, has also won the ‘Future Educator Special Award’ 
by the Future of Education Foundation in 2019. This project has also been an inspiration for a 
social market created to provide employment for disadvantaged women in our town, also being 
named as Life Street. 

Keywords: Life, Street, Education, Skill, Workshop

İyi Örnek / Best Design Sample - 16

Okul Estetiği
School Aestchetics
Fermin SEÇER, Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu Anaokulu Müdürü
Recep UÇAN, Öğretmen, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Eğitim, birçok faktörün etkisi altında gelişen çok boyutlu bir olgudur. Bu faktörlerden biri olan 
eğitim yapılarının fiziksel koşulları, eğitim kalitesi üzerinde oldukça önemli rol oynamaktadır 
(Şensoy, Sağgöz, 2015). Öğretim kaynakları, öğretmenin kalitesi ve eğitim programı çocuğun 
eğitiminde önemli bir yere sahiptir ve bu unsurlara ek olarak okul yapısının fiziksel koşulları da 
öğrenme ve öğrenci başarısı üzerinde etkilidir (Lyons, 2001). Bu bilgiler ışığında eğitimin temel 
taşı olan okul öncesi eğitim düzeyinde öğrencilere zengin bir uyarıcı ortamın sağlanması, yaş 
düzeyine uygun bir yapıya sahip olması, dersliklerin ve atölyelerin çeşitliliği, farklı etkinlikler 
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için kullanılabilecek olan ortak etkinlik alanı, sinema salonu ve çok amaçlı bir bahçeye sahip 
olması bakımından okulumuz okul estetiği ve okul tasarımı açısından imkânları ve sağladığı 
kazanımlar bakımından öne çıkmaktadır. Okulumuz İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi Maltepe 
Mahallesinde 2009 yılında kurulmuştur. Yapı 3 kat üzerine çelik konstrüksiyon / prefabrik 
olarak inşa edilmiştir. Bina çevresi 2149 m2,  bahçe ise 400 m2’dir. Okul içerisinde 15 derslik 
buna ek olarak da 8 atölye ve aktivite odası yer almaktadır. Atölye ve aktivite odaları; bilim 
atölyesi, drama atölyesi, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, müzik atölyesi, sanat atölyesi,  kütüphane, 
oyun odası olarak kullanılmaktadır. Okul içerisindeki mekân, derslik ve materyallerin çeşitliliği 
ve bu çeşitliliğin eğitim – öğretim faaliyetlerinin de çeşitlendirilerek kullanılmasıyla öğrencilerin 
çevrelerinden doğrudan etkilenmelerine, farkındalıklarını artırmalarına, beğenilerini ve yaratıcı 
düşüncelerini şekillendirmelerine yardımcı olmaktadır. Okul içerisinde ortak bir etkinlik alanı 
mevcuttur. Bu alan cam çatı sayesinde ışık alan ferah ve geniş bir ortam sağlamaktadır. Etkinlik 
alanında 200 civarında öğrenci ya da aile ile etkinlikler yürütülebilmektedir. Okulumuzda, 
çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılmış içerisinde çeşitli ağaçların yer aldığı bir de 
bahçesi bulunmaktadır. Bahçe içerisinde 2 adet oyun parkı, çalışır vaziyette atlıkarınca, okulun 
etrafından dolaşan elektrikli tren mevcuttur.   Okulumuz imkânları ve yapısı açısından okul 
öncesi eğitim kurumları içerisinde örnek gösterilecek olanaklara sahiptir. Velileri kayıt sürecinde 
okulu seçmelerindeki en büyük faktör okulun fiziksel özellikleri olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Eğitim Ortamı, Tasarım, Estetik
7
Education is a multidimensional phenomenon that develops under the influence of many 
factors. The physical conditions of educational structures, which are one of these factors, play 
an important role on the quality of education (Şensoy, Sağgöz, 2015). The teaching resources, 
the quality of the teacher and the education program have an important place in the education 
of the child and in addition to these elements, the physical conditions of the school structure 
are also influential on learning and student achievement (Lyons, 2001). In the light of this 
information, providing a rich stimulating environment for the students at the level of pre-school 
education which is the cornerstone of education, having a structure suitable for the age level, 
the diversity of classrooms and workshops, the common activity area which can be used for 
different activities, the cinema hall and a multipurpose garden. Our school stands out in terms 
of opportunities and opportunities in terms of school aesthetics and school design. Our school 
was established in 2009 in Maltepe District of Zeytinburnu District of Istanbul. The structure is 
built on 3 floors as steel construction / prefabricated. The building is 2149 m2 and the garden 
is 400 m2. There are also 15 classrooms and 8 workshops and activity rooms. Workshop and 
activity rooms; science workshop, drama workshop, mind and intelligence games workshop, 
music workshop, art workshop, library, play room is used as. The variety of space, classrooms 
and materials in the school and the diversity of the educational and educational activities of 
this variety help students to be directly affected by their environment, to raise their awareness, 
to shape their tastes and creative thoughts. There is a common activity area within the school. 
Thanks to the glass roof, this area provides a spacious and spacious atmosphere. Activities can 
be carried out with around 200 students or families. In our school, there is a garden with various 
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trees and landscaping and landscaping. There are 2 playgrounds in the garden, the carousel 
in running condition, and the electric train circulating around the school. Our school has the 
opportunity to be exemplified in preschool education institutions in terms of its facilities and 
structure. The biggest factor in the school selection is the physical characteristics of the school.

Keywords : Preschool Education, Educational Environment, Design, Aesthetics

İyi Örnek / Best Design Sample - 17

Hayat Bilgisi Dersine Özgü Kazanımlarla 
Bütünleştirilmiş Bir Sınıf Tasarımı Örneği
Example Of A Class Desıgn Integrated With The 
Gains Of Life Science Courses
Beyza HIDIR, Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Bu çalışmanın temel amacı Hayat Bilgisi Dersi kazanımlarına uygun bir sınıf fiziki mekân 
tasarımı geliştirmektir. Sınıflar, öğrencilerin en temel öğrenme ortamlarıdır. İlköğretimin 
amaç ve görevleri; Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 
‘Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime 
hazırlamaktır.’İlköğretim ders programında yer alan Hayat Bilgisi dersleri ise bu amaca birinci 
dereceden hizmet etmektedir. Hayat bilgisi dersi hayatın mikro öğretimi gibidir. Okulda Hayat, 
Evde Hayat, Sağlıklı Hayat, Doğada Hayat gibi üniteler ile okul çağına yeni başlamış ve hayata 
atılmaya hazırlanan öğrencilere içinde yaşadığı toplumu, doğayı, kuralları öğretir. Doküman 
analizi ve ilgili literatür taramasına dayalı tasarlanan bu çalışma fiziki mekan ve kazanım 
eşleştirmesi şeklinde kurgulanmıştır. Somut öğrenme döneminde olan öğrenciler için hayatın 
mikro öğrenme ortamları olan sınıfların tasarımı ve gerçek yaşam uyuşmamaktadır. Birçok 
Hayat Bilgisi ders kazanımı sınıf ortamlarında somutlaştırılamadan düz anlatım ile öğrencilere 
aktarılmaktadır.   Öğrenciyi gerçek hayata hazırlamak istiyorsak Hayat bilgisi dersinde onlara 
gerçek yaşamdan kesitler sunabilecek ortamlar yaratmalı, sınıf ortamında biz öğretmenler, 
öğrencilere rol model olarak öğrendiklerini gerçek yaşama taşıma imkânı sağlamalıyız. En temel 
öğrenme ortamı olan sınıfta gerçek yaşamdan daha fazla örnek sunmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi, Sınıf Tasarımı, Fiziki Mekan, Öğrenme Ortamı
7
The main purpose of this study is to develop a physical space design in accordance with the 
gains of Life Science Course. The classroom is the most basic learning environment for students. 
To prepare the Turkish child for life and higher education by training them for their interests, 
talents and abilities in accordance with the objectives and basic principles of Turkish National 
Education is the objective and duty of primary education. Life Science courses in the primary 
school curriculum serve this purpose in the first degree. These courses are like teaching life with 
micro lenses. Life Science course teaches society, nature and rules with units such as Life at 
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School, Life at Home, Healthy Life, Life in Nature to the school-age students and students who 
are preparing for life. This study, which was designed based on document analysis and related 
literature review, was constructed as physical space and matching the gains. For students who are 
in the concrete learning period, the design of the classes, which are micro-learning environments 
of life, and the real life do not match. Many Life Science courses are taught to students in a 
classroom environment with a straight-through lecture. In the classroom environment and in 
Life Science courses, as teachers if we want to prepare the student for real life, we should create 
environments that can offer real life sections and we must provide them with the opportunity to 
carry what they learn into the real life as their role models. In the classroom, which is the most 
basic learning environment, we need to provide more examples from real life.

Keywords: Life Science Courses, Classroom Design, Physical Space, Learning Environment

İyi Örnek / Best Design Sample - 18
Görsel Sanatlar Atölyesi
Visual Arts Atelier
Aslı ŞANLIER, AEV Ortaokulu

İrfan SIRDAŞ, AEV Ortaokulu

Bu çalışma “Öğrencilerin kişisel farklılıkları ve yeteneklerini açığa çıkarabilmek, birey olma 
yolunda onlara rehber olmak için sanattan nasıl faydalanılabilir?” sorusundan hareket ediyor. 
Bu doğrultuda Silivri İrfan Sırdaş AEV Ortaokulu’nda öğrencilerin görsel sanatlara olan 
ilgi düzeylerini hakkıyla ölçebilmek, yeteneklerini geliştirmek ve onların farklı malzemeleri 
kullanabileceği fiziksel şartlara sahip bir görsel sanatlar atölyesi oluşturulmuştur. Atölye, 
her bir öğrenciye yaratıcı faaliyette bulunabilecekleri kişisel bir alan sağlayarak öğretmen-
öğrenci arasındaki yerleşik bilen-öğrenen algısına meydan okumayı, onların zihninde sanatı 
hobi olmaktan çıkararak alternatif bir kariyer planlaması imkânlarını göstermeyi ve okul dışı 
zamanlarda destekleme ve yetiştirme kursları açarak, öğrencileri ilçe/il/ulusal ve uluslararası 
düzeydeki resim yarışmalarına ve güzel sanatlar liselerinin yetenek sınavlarına hazırlamayı 
amaçlamıştır. Atölye projesinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayına sunulması ile projeye 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 30.000 TL bütçe ile destek dönüşü yapılmıştır. 
Atölyenin hazırlıklarının ilk adımı olarak okulda keşif yapılmış ve bozulmuş/kırık okul 
malzemelerinin depolandığı 49m² genişlikte, içerisinde 7m² bir odaya daha sahip bir sınıf tespit 
edilmiş ve burası özenli bir temizlik ve tadilattan geçirilmiştir. Bir görsel sanatlar atölyesinde 
olması gereken tüm sanat malzemelerinin alımı yapılarak atölye sanat eğitimine hazır hale 
getirilmiştir. Atölyenin faaliyete girmesi ile öğrenci ve velilerden gelen talep sonucunda görsel 
sanatlar kursu açılmış, hem bu kurs hem de seçmeli olarak görsel sanatlar dersi öğrenciler 
arasında büyük bir rağbet görmüştür. Öğrencilerin bu atölyede yapmış oldukları ilk proje olan 
“Gezgin Sanatçılar”, 2018 yılı kasım ayında Adana’da gerçekleştirilmiş olan Uluslararası Çocuk 
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Sanat Bienali’ne davet almış ve projeyi yapan çocuklar Adana’ya gitmişlerdir. Silivri gibi nispeten 
İstanbul taşrası kabul edilebilecek bir yerde ve düşük gelirli ailelerin çocuklarının çoğunlukta 
olduğu öğrenci profiline sahip bir okulda görsel sanatlar atölyesinin gördüğü bu rağbet bir 
yandan ilçedeki diğer okullara örnek oluşturmuş bir yandan da toplumun düşük gelirli ailelerin 
çocukları arasında sanata yönelik ilginin uyanmasına katkıda bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar, Atölye, Görsellik, Resim, Eğitim
7
This study is based on the question “How can art be used to make students realise their personal 
differences and abilities, and to guide them on their way to becoming individuals?”. In this 
direction, a visual arts atelier within appropriate physical conditions has been formed in order to 
accurately measure the interest levels of students in visual arts and develop their skills at Silivri 
İrfan Sırdaş AEV Secondary School. The workshop has three aims. First one is to challenge 
common giver-learner relationship perception between the teacher and the student by providing 
a personal space for creative activity to each student. Secondly, it aims to show the possibilities 
of an alternative career planning by removing the art from the hobby. Its final aim is to prepare 
students for painting competitions at the county / provincial / national and international level 
competitions and for the talent examinations of fine arts high schools by opening training 
courses at out-of-school times. This atelier project was supported by the Ministry of National 
Education with a budget of 30.000 TL. As the first step of the preparation of the atelier, a class 
with a width of 49m² and a room of 7m² was identified, where the dysfunctional/broken school 
materials were stored, and then repaired meticulously for the atelier. All art materials that must 
be in a visual arts workshop were bought and the workshop was made ready for art education. 
The visual arts course was opened as a result of a great demand from the students and parents. 
The first project, whose name is ‘Traveller Artists’ which the students had done in this workshop, 
was invited to the International Children’s Art Biennial, which was held in Adana in November 
2018, and the children who made the project went to Adana. This demand, which has been 
seen by the visual arts workshop in a school with a student profile of the majority of children 
with low-income families, is a good example for Silivri, and it contributed to the stimulation of 
interest in art among the children of low-income families of the community.

Keywords: Visual Arts, Atelier, Visuality, Painting, Education
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İyi Örnek / Best Design Sample - 19
Öğretmenler Odası 
Teachers  Room
Uygar KESKİN, Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu
Fatma Meral ÖZBEK, Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu

Okullarda birçok eğitim ortamının yapımında belli kriterler mevcuttur ancak öğretmenler odası 
ile ilgili belli bir düzenleme bulunmamaktadır. Örneğin dersliklerin, beceri tasarım atölyelerinin 
hatta oyun bahçelerinin kurulumuna, kullanılacak malzemelerin cinsi ve ölçüsüne ilişkin kılavuz 
ve yönergeler mevcutken öğretmenler odası klasik yapısını korumaktadır. 

Okulumuzda bulunan öğretmenler odası da öğretmenin teneffüste vakit geçirebileceği bir alan 
olarak düzenlenmesine rağmen yeme, içme, kaliteli dinlenme gibi temel ihtiyaçlara cevap verebilir 
nitelikler ile estetik unsurlar açısından yetersiz kalmıştır. Yapılan çalışmayla, öğretmenlerimizin 
ihtiyaç duyduğu dinlenme, yeme-içme, bilişim alanlarının yapılarak; öğretmenler odasının, 
öğretmenin zevk alacağı bir mekan haline getirilmesi amaçlanmıştır.     Bu amaçla oluşturulan 
dinlenme alanına masa, tv ünitesi, klima, kitaplık, koltuklar portmanto ve ilkyardım dolapları 
yerleştirilmiştir. Renk seçiminde dinlendirici bir renk olan pastel tonlar tercih edilmiştir. Duvarlar 
bambu ve beyaz renk ahşapla çevrilmiş renk uyumu sağlanmıştır. Oluşturulan dinlenme alanı, 
öğretmenlerin kitap okumalarına teneffüs saatlerinde dinlenmelerine fırsat sağlamıştır. Diğer 
bir alan olan yeme-içme bölümünde masa, köşe koltuk takımı, buzdolabı, bulaşık makinası, çay 
ocağı, kahve makinası, mikro dalga fırın bulunmaktadır. Bu alan dinlenme bölümüyle ayrılmış, 
öğretmenler odası içinden geçilebilen bir yer olarak düzenlenmiştir. Oluşturulan bölümle 
öğretmenler kahvaltı, öğle yemeği çay ve kahve ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bilgi işlem 
bölümü öğretmenlerin internete girebileceği çıktı alabileceği, fotokopi çekebileceği araştırma 
yapabileceği bir alan olarak tasarlanmış öğretmenlerin bu alandaki gereksinimlerini karşılayabilir 
donanıma ve niteliğe sahip hale getirilmiştir. Uygulamaya öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu 
temel gereksinimlerin belirlenmesi ve bu gereksinimlerin verimli bir şekilde karşılanabileceği 
alanların tasarımıyla başlanmıştır. Planlamada estetik öğelere yer verilmiş teknik desteğe ihtiyaç 
duyulduğu alanlarda iç mimarla çalışılmış, öğretmenlerimizin beklentileri dikkate alınmış, 
fikirlerinden yararlanılmıştır.

Oluşturulan yeni öğretmenler odası, öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap verir estetik görünümlü 
bir mekana dönüşmüştür. Öğretmenlerimizin okula aidat duygusu gelişmiştir. Dezavantajlı bir 
bölgede olmamıza rağmen il içi atamada bulunan öğretmenimizin oranı düşmüştür. Yapılan 
projelere, etkinliklere öğretmen katılımı artmıştır. İyi örnek olarak sunduğumuz öğretmenler 
odası tasarımı, okulumuz politikasında öğretmene verilen değerin bir ölçüsü olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenler Odası, Estetik, Tasarım
7
Making an educational environment in schools,there are a lot of  certain criterions but there 
aren’t any arrangements about teachers room.The measures and instructions   are available 
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about somethings; for example classrooms, skill  design workshop,the types of materials,even 
building up playgrounds.On the other hand ,teachers room protects its classical structure.

Although, in our school, teachers room was organized to spend time at the breaks,it was 
insufficient about responding of basic needs,nutritions,resting and esthetic items.Our 
teachers’needs of resting,nutritions,building information areas were aimed to be pleasured 
location for teachers by the way of works.For that purpose,a table,tv unit,clima,bookshelf,coat 
hanger,first aid cabinet and sofas have been placed.For the colour of choice, the relaxing of 
pastels were prefered.The colours were got in harmony with bamboo and white wooden walls.
When it was set up the resting areas for  the teachers,they have provided an opportunity to read 
books at the breaktimes.In the other area, there are a table,corner couch,fridge,dishwasher,tea 
maker,coffee machine and microwave oven.This area has been seperated for resting by crossing 
from into the teachers room.Teachers can have breakfast,have lunch, drink tea and cofee in it.This 
area has been designed the needs of teachers.So that,they can surf on the net,photocpy,print 
out in the information department. Beacause of that, the application was started to identify the 
teachers of basic needs. It will be productive for them. The opinions of teachers were asked and 
regarded. Esthetic factors were used in planing.When we need technical support,we worked 
with an interior architect.

Setting of  this new teachers room has responded  of teachers’ needs. Ithas been a place with 
an esthetic appearance ..Their feelings have been developed to belong of the school.Although 
we are in a disadvantage area,the rate of teachers’ replacement has  decrased.The paticipation of 
teacher  has increased in projects and activities.In our school politics,designing  Teachers room 
as a good model with presentation ,has been a measure to give the importance of the teachers.

Key words: Teachers Room, Esthetic, Design

İyi Örnek / Best Design Sample - 20
Yaşayan Bahçe 
Living Garden
Recep UÇAN, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Oktay PEKER, Şehit Ömer Cankatar İlkokulu

Çağımızda eğitim ve öğretimin, hayatın tüm alanlarında kesintisiz olarak devam ettiği göz 
önüne alındığında, öğrenme mekânlarının sadece dersliklerle sınırlı olmadığı bilinmektedir. 
Öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişmelerine katkı sağlayan sosyal mekânlar olarak 
okul bahçeleri, eğitimin sürekliliğinin sağlanması ve kalitesinin arttırılmasında önemli bir 
paya sahiptir. Aktif yaşam biçimini teşvik eden okul bahçelerinin, yeterli donatım elemanları, 
yeşil alan ve açık spor tesisleri ile düzenlenerek, öğrenciler için çekici ve zevkli hale getirilmesi 
hedeflenmelidir. Bizde yaptığımız bu çalışmalardan ilkinde okul bahçemizde kitap okuma 
alanları ve kitaplıklar oluşturduk. Kitaplıklar özel tasarlattırılarak kuş evi şekli verilip bahçe 
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alanına yerleştirilmiştir. Öğrenciler teneffüs ve bekleme  saatlerinde burdan rahatlıkla kitap temin 
edebilir ve okuyabilirler. Kitaplar farklı temalar üzerinde seçilip dergi çalışmalarıda kitaplıklarda 
yer almaktadır. Çünkü kitaplar çocukların gözleri önünde olmalı ve rahatlıkla ulaşabilmelidirler. 
Kitaplıklar oluşturulduktan sonra öğrencilerin kitap okuma sayısında artış gözlenmiştir. 
Öğrenciler ile yapılan mülakatlarda en önemli geribildirimlerden bir tanesi kitaba direk ulaşıp 
seçebilme özğürlüğünün olması ve bunun sınırlandırılmamış olması öğrencilerde olumlu 
etki bıraktığı gözlemlenmiştir. İkinci olarak şifalı bitki bahçe alanı oluşturulup öğrencilerin 
kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ama zaman geçtikçe unutulan şifalı bitki kültürünün 
tekrardan farkındalığının artması hedeflenmiştir. Öğrenciler burada kendi bahçe alanlarını 
kazıp, topraklarını döküp, bitkileri diktiler. Bitkiler büyüdükten sonra her sınıf kademesi kendi 
yaş grubuna uygun olarak eğitim alıp kendi yaşamlarında uygulamışlardır. Örnek bitki çayı 
demleme yöntemleri atölye çalışmaları gibi. Ayrıca yapılan araştırmalarda öğrencilerin ilk başta 
isimlerini bildikleri şifalı bitkilerin görsel olarak tanımadıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmalardan 
sonra yaparak yaşayarak öğrenmiş olup bitkileri tanıma oranlarında artış olmuştur. Bir grup 
öğrenci ise şifalı bitki adlarının duymadıklarını belirtmiş, bir grup öğrencide kullanım alanları 
hakkında bilgileri olmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrenme ortamını dış ortama kaydırarak okul 
bahçe alanları yaşam alanlarına dönüştürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Şifalı Bitkiler, Bahçe Kütüphanesi, Okul Bahçesi
7
Considering that education and training in our age continues uninterruptedly in all areas of 
life, it is known that learning spaces are not limited to classrooms only. School gardens as social 
spaces that contribute to the mental, physical and spiritual development of the students have 
an important role in ensuring the continuity of education and increasing the quality. School 
gardens, which encourage active lifestyles, should be organized with adequate equipment 
elements, green space and outdoor sports facilities, aiming to make them attractive and 
enjoyable for students.   In the first of our works, we created book reading areas and libraries 
in our school garden. The bookshelves are designed with a special design and placed in the 
garden area. Students can read and read books easily during the break and waiting hours. The 
books are selected on different themes and are included in the library work. Because the books 
should be in front of the children’s eyes and should be able to reach easily. After the libraries were 
created, the number of students reading books increased. One of the most important feedback 
in the interviews with the students was the fact that they have the freedom to reach and choose 
directly from the book and the fact that they are not limited has a positive effect on the students. 
Secondly, it is aimed to increase the awareness of the medicinal plant culture which has an 
important place in our culture but which has been forgotten as time passes. Here, the students 
dig up their garden, pour out their land and plant their plants. After the growing of plants, each 
class stage has been trained according to its age group and applied it in their own lives. Sample 
herbal tea brewing methods such as workshops. In addition, in the research, it was determined 
that the students did not know the names of the medicinal plants in the first place. After these 
studies, it has been learned by living and there has been an increase in the recognition rates of 
plants. A group of students stated that they did not hear the names of medicinal plants and stated 
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that they did not have any information about their use in a group of students. By shifting the 
learning environment to external environment, the school garden areas have been transformed 
into living spaces.

Keywords: Medicinal Plants, Garden Library, Schoolyard

İyi Örnek / Best Design Sample - 21
Duvarsız Sınıflar
Classrooms Without Walls
Raziye İkbal AKSAKALLI, Denizli /Acıpayam Anaokulu Okul Müdürü
Özlem YILDIRAN YILDIZ, Denizli /Acıpayam Anaokulu Okul Müdür Yardımcısı

Okul bahçemizin nitelik bakımından yetersiz olması, bahçedeki materyallerin çocukların 
ihtiyaçlarına cevap verememesi, üst düzey sosyal, psikomotor, bilişsel ve duyuşsal becerilerin 
desteklenemiyor olması böyle bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada okul 
bahçesinin geri dönüştürülebilen malzemelerle tekrar şekillendirilerek, çocukların doğal bir 
ortam içinde, farklı duyularına, gelişim alanlarına hitap eden; onlarda merak ve ilgi uyandırarak 
yaratıcılıklarını geliştiren, oyun çeşitliliğini arttıran bir eğitim ortamı oluşturmak amaçlanmıştır.

Öncelikle kaynakların elde edilmesi amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra 
çocuklardan mevcut okul bahçesinin resmini yapmaları istenmiştir. İkinci aşama olarak 
çocuklardan hayallerindeki bahçeyi çizmeleri istenmiştir. Çocukların resimlerinde yer verdikleri 
nesnelerin dağılımı grafiklendirilmiştir. Çocukların bahçede en fazla olmasını istedikleri şeylere 
yer verilmeye çalışılmıştır. Okul idarecileri ve öğretmenler tarafından beyin fırtınasıyla bahçenin 
hangi bölümüne hangi öğrenme merkezinin yapılacağına karar verilmiştir. Atık malzemelerle 
mevcut bahçemiz aşağıda belirtilen bölümleri içeren bir açık hava sınıfına dönüştürülmüştür:

• “Mutfağım Bahçede”
• “Su Duvarı” + “Kumdan Hayaller” 
• “Yapı-İnşa Alanı”
• “Arka Bahçede Bilim” + “Duyu Yolu” + “Böcek Oteli” + “Dokuma Alanı” 
• “Bitkipark”  + “Yağmur Deposu”
• “Kitap Kurdu”
• “Matematikle Oynuyorum” 
• “Sesleri Keşfet” 
• “Minik Ressamlar” 
• “Hopla Zıpla” 
• “Bizim Düldül” 
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Açık havada öğrenme güçlü deneyimler kazandırır, kalıcı anılar yaratır, çevre farkındalığı 
oluşturur, bağımsız düşünme fırsatları sağlar ve çocukların öğrenmekten heyecan duymalarına 
sebep olur. Çocuklar açık havada oynadıklarında çok daha aktiflerdir. Açık havada oyun sağlıklı 
gelişimleri ve çocukluğun tadını çıkarmaları için bir gerekliliktir. Günümüzde eğitimin daha 
çok iç mekânda yapıldığı bir dönemde eğitimin dış mekâna taşınması, daha çok çocuğun bu 
imkâna sahip olması gerekmektedir.

Duvarsız Sınıflar Projemizle; dört duvarın dışında da eğitimin yapılabileceği anlayışını yayabilmeyi 
hedeflemekteyiz. Yeterli öğrenme ortamlarına ve materyallere sahip olmayan eğitim kurumlarında 
hiçbir maliyet gerekmeksizin; yaratıcılığı destekleyen, çocukların farklı duyularına hitap eden, 
meraklarını kamçılayan eğitim ortamları tasarlanabileceğini göstermek istemekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Açık Havada Öğrenme, Duvarsız Sınıflar, Doğada Öğreniyoruz
7
What has made this study essential is that our school garden lacks quality, that materials in 
the garden do not supply with the needs of children and also that our childrens’ higher order 
cognitive, social, psychomotor and sensory skills can not be supported. In this study, by 
remodelling our school garden using recyclable waste, we aim such an educational environment 
which addresses the childrens’ senses and zone of development in a natural setting, also arouses 
interest and promotes their creativity and range of games.

Primarily, a literature research was performed so as to acquire the sources. Later, children were 
asked to draw their current school garden. Then, they were asked to draw the garden in their 
dreams. The objects that children drew were listed and the most desired objects were used. 
School administration and the teachers brainstormed to decide which educational center 
to where in the garden was to be built. Using waste materials, our current school garden was 
transformed into an outdoor classroom consisting of the sections below :

• My kitchen in the garden
• WaterWall + Sandy Dreams
• Construction Area
• Science in the backyard + Sense Path + Otel for Bugs + Weaving Area
• PlantPark + Rain Storage
• BookWorm
• I play Math
• Discove the Sound
• Little Artists
• Jump & Bounce
• Our Jelopy

Learning at an open area not only brings in powerful experiences and permanent memories 
but alsocreates enviromental awareness and independent thinking. Furthermore, it inspires 

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



137Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

childrens’ excitement about learning. Playing outside is a childhood necessity for children to 
grow healthily and enjoy their time as children. At the present time in which education is held 
mainly indoors, moving the education out is very vital for more children to take advantage of it. 

By Project Classrooms Without Walls, our goal is to disseminate the percept that education 
can be done outside the buildings. We want to show that without any cost it is possible to 
create educational environments which enable childrens’ curiosity and promote their different 
senses as well as their creativity for those educational instutions with inadequate educational 
environments and materials.

Keywords: Learing at an Open Area, Classrooms Without Walls, We Learn in the Nature

İyi Örnek / Best Design Sample - 22
Okul Binası İçerisinde Doğal Filtre İşevini 
Görebilen Çam Ağacının Yetiştirilmesi
Selda KIRATLI, Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Öğrencilerin eğitimden yarar sağlayabilmesi için eğitime erişimleri ile birlikte öğrenim 
gördükleri binaların fiziki koşularının bu sürece katkısı da son derece önemlidir. Okullar 
eğitim sistemi içinde değişimin başlatılacağı ve uygulanacağı en temel stratejik birimlerdir. 
Okul binasının değişimine yönelik reform çalışması, model alınan okullardan başlayarak, 
örgütlenir ve sisteme yayılır. Bu nedenle soruna yönelik iyileşme ve çözümlerde okulu temel 
alan yönetimin sürekliliğinin sağlanmasında kritik önemi vardır. Okulun bahçesinde oyun 
oynayabilen çocuklar, iç mekanda da ferah ve hijyenik ortamlarda ders işleyebilmelidir. Özellikle 
okulun içinde daha uzun süre vakit geçirildiği için okul binasının içinin daha çok ışık alarak 
aydınlık olması, ortamdaki oksijen kalitesinin yüksek olması önemli bir detaydır. Öğretmen 
ve öğrencilere bu konforu sağlayabilmek adına okul binasının çatısının uygun  mimari tasarım 
ile binaların dış cephesinde kullanılan dayanıklı camdan yapılması  ışık alma düzeyini artıracak 
ve beraberinde tasarıma konu olan,  çok katlı okullarda merdiven boşluğunda çam ağacı 
yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır. 

Çam ağaçları ekolojik denge açısından önemli olup çevre ve yaşama oldukça faydalıdırlar. 
Ortalama olarak, bir çam ağacı, 40 insanın 1 saatte ürettiği karbondioksiti, 1 saatte oksijene 
dönüştürebilmektedir. Çam ağacının olduğu yerler; astım, romatizma ağrılarına, bronşite, 
karaciğer ağrıları gibi birçok çok şeye iyi geldiği literatür taramalarında tespit edilmiştir. 
Özellikle çam ağacı gibi kozalaklı ağaçlar, havadaki kirli partikülleri yapışkan yapraklarıyla 
tutabilmektedir. 

Okullarda, kış ve sonbahar mevsimlerinde, havadaki tozlar aracılığı ile viral ve bacterial  hastalıklar 
daha hızlı yayılım göstermektedir. Bu tip bulaşmaları önlemek amacıyla maket üzerinde 
tasarladığımız okul içinde ağaç yetiştirme modelimizde, çam ağacını merdiven boşluğuna ve 
koridorlara bir adet çam fidesi yerleştirilip maket üzerinde model olarak gösterilmiştir. 
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Çam ağacının     özelliklerinden faydalanılarak okul içerisinde yetiştirilmesi   solunum yoluyla 
bulaşacak hastalıkları önlemeye yardımcı olacağı öngörülmektedir. Alternatif olarak çam ağacı 
ile benzer özelliklere sahip defne ağacı yetiştirilebilir. Sonuç olarak okul içinde ağaç yetiştirmek, 
havanın kalitesini artırarak, eğitim öğretim sürecine bedenen, ruhen ve sosyal yönden  olumlu 
katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çam, Okul, Çevre.
7
The contribution of the physical conditions of schools in this process is extremely important, 
as well as the possibilities of students’ access to education while benefiting from education. 
Schools are the most basic strategic units in which the change will be initiated and implemented 
within the education system. Reforming the change of school building, starting from the model 
schools, organized and spread to the system. Therefore, there is a critical importance in the 
improvement and continuity of the management based on the school. 

Children who can play in the garden of the school should experience teaching in a spacious and 
hygienic environment. Since the students spend longer time in the school, the school building is 
bright and the high oxygen quality in the environment is an important detail. In order to provide 
this comfort to the teachers and students, the roof part of the school building must have a proper 
architectural design. Nowadays, the durable glass used on the exterior of the buildings will both 
increase the light receiving level and enable the growing of pine trees in the stairwell in schools.

Pine trees are important in terms of ecological balance and they are very useful for environment 
and life. On average, a pine tree can convert carbon dioxide within 40 minutes of 1 hour to 
oxygen within 1 hour.Pine tree places; It has been found in literature reviews that it is good for 
asthma, rheumatism pain, bronchitis, liver pain and many more. Especially coniferous trees 
such as pine trees can keep dirty particles in the air with their sticky leaves.

In schools, winter and autumn, viral and bacterial diseases are spreading more rapidly through 
dust in the air.In order to prevent contamination, we designed a model on the model, in our tree 
growing model, pine tree stairwell and all corridors are shown as a pine seedling on the basis of 
corridor size. Growing in the school by using the pine tree can prevent the diseases transmitted 
by the respiratory tract. The pine tree will increase the quality of the air in the school and will 
contribute positively to the educational, physical and social aspects. The laurel tree which has 
similar characteristics with the pine tree can also be grown within the school.

Keywords: Pine, School, Environment
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İyi Örnek / Best Design Sample - 23
Karaköy Evsizler Okulu
Karaköy Homeless School
Feride Zülal ANCIN, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Büyük metropollerdeki günlük hayatın koşturmacası içerisinde bireyler çevrelerinde 
fark etmeksizin veya görmezden gelerek yanlarından geçip gittikleri farklı insanlarla 
karşılaşmaktadırlar. Aslında kendileri gibi insan türünden fakat oldukça ayrı bir dünyadan 
gelmiş gibi duran bu insanlara karşı oluşabilecek duyarlılık için yine farklı bir gözle bakmak 
gerekmektedir. Bu insanlar arasında genellikle en çok varlıkları hissedilmeden yaşayan 
dezavantajlı grupların başında “evsizler” gelmektedir. Hemen şehrin her köşesinde olduğu 
kadar özellikle Karaköy’de çok sayıda evsiz çocuk bulunmaktadır. 

Projemizde sokakta keşfedilmeyi bekleyen o çocuklardan random olarak seçilen belirli sayıda 
çocuk yaştaki evsiz bireyin hayatlarına barınma, güvenlik, beslenme ve eğitim amaçlı bir mekân 
tasarımı üzerinden dokunmak amaçlanmıştır.  Bu prototip mekan aslında bir yandan boş arsaların 
sosyal mekan anlayışıyla değerlendirilmesi, öte yandan da dezavantajlı grupların toplumun ve 
özellikle eğitim süreçlerinin dışında kalmalarının önüne geçilmesi hedeflenerek seçilmiştir. 
Özgün mekân tasarımı için bir yandan evsizlerin temel ihtiyaç analizine odaklanılırken farklı 
olanakların bir mekan içerisinde nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda 
sosyal içerme teması içerisinde bütünleştirici uygulamalar ve dahil etme süreçleriyle toplumun 
her kesimine açık bir imkân sağlanmış olmaktadır. Bir grup girişimcinin seçilen evsizler için 
işlerinin devam etmesine engel oluşturmadan eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla bir dernek 
kurarak süreci başlatmasının ardından tümüyle toplumsal duyarlılık projesi olarak yürütülen 
Karaköy Evsizler Okulu evsiz çocuklara öncelikle sıcak ev ortamı sunmaktadır. 

Bina belirlenen sayıda çocuk için yapılmış gözükse de diğer evsizler için de olanaklar sağlıyor. 
Örneğin ön cephede sokağa paralel geniş pencereden her gün yemek dağıtılıyor. Banklarda 
dinlenme imkânı sağlanıyor. Giriş katındaki tuvaletler yaygın olarak kullanılabiliyor. Binanın 
cephe tasarımında göze çarpan camekân kısım ise   “Gözlem Terası”. Teras burada kalan altı 
çocuğun farklı aktivitelerle toplumsal uyumlarının ve iyi olma hallerinin sağlanmasının yanı sıra 
ortama aidiyet sağlamaları için düzenlenmiş bir mekan özelliği taşımaktadır. Karaköy Evsizler 
Okulu Derneği’ni kuran girişimcilerce öğrenim hayatı devam eden ve/veya iş hayatına atılan 
çocuklar için dernek aracılığıyla oluşan network üzerinden iş imkânları sağlanıyor.

Anahtar Kelimeler: Evsiz, Gözlem Terası, Sosyal İçerme. 
7
Throughout the daily rush in the grand metropolises, individuals come across with different 
people around, without realizing them or simply ignoring them. In fact, it is necessary to look in 
a much more sensitive way at those people who come from the exact same world yet look like 
they are from a totally different one.  Among these people, “homeless people” whose presence 
are least perceived are the leading ones. At the very corner of the city, especially in Karakor, there 
are lots of homeless children living. 

En İyi 
Tasarım
The Best 
Design 
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In our project, it is aimed to touch on the lives of a certain number of homeless individuals who 
are randomly selected from those children who are waiting to be discovered on the street through 
a  design of a facility for shelter, safety, nutrition, and education. This prototype facility is in fact 
chosen not only to put some empty lots to a good use of a social environment understanding 
but also to prevent disadvantaged people to stay out of society and especially the process of 
education.   For original building design, it is not only focused on the basic need analysis on 
homeless people, but also to comprehensive applications and processes of involving under the 
theme of “Social Inclusion” thus providing an opportunity to every aspect of the society. The 
Karakoy Homeless School which is founded by a group of philanthropist businessmen without 
hindering their own businesses, with an aim of contributing their educations, is providing a 
warm home environment to homeless people.  It was originally founded as an association,  but 
evolved quickly to a civil involvement project.  

Although the building seems to have been built for a certain number of children, it provides 
opportunities to other homeless people. For example, lunch and meal for homeless people are 
handed out from the wide window of the front side of the building every day. The building also 
provides resting benches. The toilets on the ground floor can be freely used by everyone. The 
remarkable glassy aspect of the design of the building is called “The Observation Terrace”.  The 
Terrace, in addition to providing social harmony and well-being with different activities, has 
a feature that is arranged to provide belonging to the environment to 6 children who stay at 
the facility. To children whose education life is still going on or who are ready to jump into the 
business life, are provided with business opportunities via using networks of the businessmen 
who originally founded the association.

Keywords: Homeless, The Observation Terrace, Social inclusion. 

İyi Örnek / Best Design Sample - 24
Geleceğin Sınıfı
The Classroom Of Future
Çağla Pınar CENGİZ, Güngören Şehitler İlkokulu

Ögrencilerin egitim-ögretim gördükleri ortamlarin, ögrencilerin fizyolojik, psikolojik ve 
sosyal özellikleri göz önüne alinarak uygun hale getirilmesinin, çocuğun hem akademik hem 
de sosyal yaşantısına pozitif katkıları olacaktır. Mekan olarak sinif veya fiziksel ortam düzeni 
insanlarin; sagliklarini, duygusal dünyalarini ve performanslarini olumlu veya olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Bu durum, dersliklerde özellikle ögrencileri ve ögretmenleri çok fazla 
ilgilendirmektedir. Egitim ve ögretim faaliyetlerinin yapildigi okullarda bu konu üzerinde 
önemle durulmasi ve gerekli düzenlemelerin yapilmasi egitimin kalitesini arttirmada oldukça 
etkili olacaktir. Bu yüzden egitim kurumlarinda; yerlesim düzeninden, renk uyumuna, uygun 
isik ve isi düzeyine, temizlige, estetige varincaya kadar birçok fiziksel ortam ögesinin göz önünde 
bulundurularak düzenlemelerin yapilmasi gerekmektedir. Mutlu çocuklarla gelecege güzel bir 

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



141Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

nesil yetistirmek için olusturulan bu uygun ortamda, ögretmenin de kendisini gelistirerek tüm 
bilgi ve tecrübe birikimini ögrencileri ile paylasmasi gerekir.

Anahtar Kelimeler: 2023 Eğitim Vizyonu, 21. yy Becerileri, Yenilik ve Gelişim
7
Adapting the education environment of students in accordance  with the students’ philosopyh, 
physiological and social effects  make positive  benefits both  students’  academic  and social  life.
The  plan  of  class or  environment affects  humans’health,sensational view  and  performance 
negatively  or positively.That  impresses so  much  both students   and teachers.Adressing  the 
importance of this  matter at schools where  education and   life  span  learning have  been 
sustained  and  taking   necessary  precautions,  will be  effective  to   increase the  quality of   
educatıon.So,It  is   needed  to  take  consideration  of  every  detail such  as  plan of  class,colorful  
views,convenient  light and temperature ,cleaning at  schools or  educative  instıtutions.
The   teachers  should   improve   themselves and share  the   knowledge  with  their  students  in 
order  to provide  a  good  generation  with  happy  kids.

Keywords: 2023 Education Vision, 21st Century  Experiences, Innovatıon and Evoluation  

İyi Örnek / Best Design Sample - 25
Atıktan Sınıfa Dönüşüm Macerası
Conversıon Of Scrap To The Classroom
Gonca SEVEN, Büyükçavuşlu Ortaokulu

Problem: Türkiye’de, alışılagelmiş ana sınıflarındaki görsel kalabalık, aşırı renk kullanımı, duvarların 
görsel posterlerle dolu olması, kullanılan çoğu malzemelerin plastik oluşu, kapalı dolap sisteminin 
yaygın olmasi ve gerçek hayattan izler taşımayan oyuncakların okul öncesi dönem çocukları için 
konsantrasyon, yaratıcılık ve gerçek hayat deneyimlerini üzerinde problem yaratması. 
Çözümler: Üçüncü ögretmen: sınıf ortamı olgusu araştırıldı ve bu bağlamda doğa dostu, 
plastikten uzak, sadeleşmiş, öğrenme merkezlerine ayrılmış ana sınıfı ortamı eski sıra ve ahşap 
malzemelerin geri dönüşümü yoluyla oluşturuldu.
Yöntem(ler): Araştırma, makale tarama, geri dönüşüm uygulamaları.
Örnek Plan: Sınıf merkez yerleri tespit edilmiş, açık raf sistemi geri dönüşüm ile sağlanmış, 
materyal temini veli katılımı ile sağlanarak sınıf ortamı oluşturulmuştur.
Sonuçları/Çıktılar: Merkezlere başarıyla ayrılmış, plastikten arınmış, doğal malzemelerin 
ve ahşabın kullanıldığı (doğa dostu), göz kalabalığı olmayan, böylece ögrenci dikkat süresi, 
konsantrasyon ve yaratıcılık gelişimine katkı sağlayan çocuk merkezli bir sınıf ortamı geri 
dönüşüm temel alınarak elde edilmiştir.
Eleştiriler ve/veya öneriler: Sınıf dekorasyonunun estetikliği hakkında iç mimar gibi uzmandan 
alınabilecek profesyonel görüşler faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf, Geri Dönüşüm, Sadeleşme 
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7
Statement of problem: In Turkey’s kindergartens, usually visual crowd, excessive using of 
colours, excessive posters on the walls, using lots of plastic materials, closed shelfs, toys which 
are not related with real life can be problems for children’s concentration, creativity, and on their 
real life experiences.
Solutions: The third teacher: Classroom Environment topic is researched and accordingly 
environmentally-kind, plastic free, simplified, kindergarden classroom environment with 
learning centers has been created by recycling old desks and wooden materials.
The methods/steps used in my example: Research, studying articles, recycling.
Plan: Learning centers’ places are defined, open shelves systems are implemented by recycling, 
materials have been provided by contributions of parents. As a result, the classroom environment 
is created.
Outputs/results: The classroom environment with successfully seperated learning centers, free 
from plastic materials, usually containing wood and natural materials(environmentally- kind) 
and simplified, is achieved by recycling. As a result, more child-centered, simplifed classroom 
environment, giving more concentration and creativity oppurtunities to the students, is created.
Critics and/or suggestions: Professional opinions about classroom decoration aesthetics can 
be helpful from an expert such as interior architect.
Keywords: Classroom, Rcycling, Simplified. 

İyi Örnek / Best Design Sample - 26
Bahçemdeki Kitaplık
Ekin YANKIN AKÇA, 15 Eylül Ortaokulu
Çilem GÖRGÜÇ, 15 Eylül Ortaokulu

“BAHÇEMDEKİ KİTAPLIK” adlı projemizin çıkış noktası okuma eyleminin her zaman ve her 
yerde olabileceği, okumanın zaman ve mekanla sınırlandırılamayacağı fikriydi. Çocuklarımızın, 
öğretmen arkadaşlarımızın, hatta eğitim sürecinin diğer önemli paydaşı olan velilerimizin bahçede 
geçirdikleri zaman dilimini daha nitelikli hale getirme; sadece okul içerisinde değil dışarıda da 
diledikleri zaman kitap okuyabilecekleri bir keyifli köşe oluşturmak istedik. Çocukların sadece 
olumsuz davranışları değil olumlu davranışları da örnek aldığını düşünerek öğretmenlerini, 
ailelerini, arkadaşlarını kitap okurken görmenin onlar için iyi örnek alıp kendi yaşantılarına 
aktardıkları bilimsel bir gerçektir. Bu sebeple bahçemizde oluşturduğumuz ortamda hem okuma 
alışkanlığını yaygınlaştırmayı, hem de kitap okuyan bireylerin rol model olup daha çok kişiyi 
etkileyebilmelerini, hem de açık havada sadece fiziksel aktivite değil kültürel bir aktivitenin de 
gerçekleşebileceğini göstermeyi hedefledik. Bu amaçla da bahçemizin bir köşesine çocuklarımızın 
ilgisini çekecek, onları zenginleştirecek, ufuklarını açacak, birbirinden nitelikli kitaplarla dolu 
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bir kitaplık ve kitaplarını rahatlıkla okuyabilecekleri korunaklı ve renkli bir okuma alanı yarattık. 
Kitaplığımızın ve okuma alanımızın oluşmasında, görsellerle renklenmesinde öğrencilerimiz de 
emek verdi. Emeklerinin ve yüreklerinin değdiği bir projeye daha çok sahip çıkacakları inancındayız. 
Öğrencilerimizin farklı yetenek ve kişilik özelliklerini de düşünerek sosyalleşme becerilerini 
geliştirmeleri, bu doğrultuda olumlu bir pekiştireç olmasını hedeflediğimiz kitaplığımızın 
farklı kişilik özelliklerine sahip öğrenciler için de bir seçenek olmasını istediğimiz kitaplığımızın 
sonrasındaki süreçte çocuklarımızın ve hatta öğretmen arkadaşlarımızın kitaplığımızdan verimli 
bir biçimde yararlanmaya başladıklarını gördük. Bu durum projemizin amacının gerçekleşmeye 
başladığını kanıtladı bize. Bahçemizdeki Kitaplıktan öğrencilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın 
ve velilerimizin okul saatleri içerisinde yararlanabilmeleri için görevli öğrencilerimiz kitaplıktan 
istedikleri kitapları alıp okumaları için yardım etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Kitap Okuma Alışkanlığı, Rol Model, Özgürleştirilmiş Eğitim Ortamı

İyi Örnek / Best Design Sample - 27
Dinamik Eğitim Ortamları
Dynamic Educational Environment
Uygar KESKİN, Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu

Okullarda Rehberlik servisleri ortam itibariyle, amacının aksine, öğrencilerle terapötik ilişkinin 
kurulmasını zorlaştırmakta, resmi ve otoriter bir his vermekte, öğrencileri bir idareci odasına 
girmişçesine kaygı ve heyecana sevk etmekte, ferah ve aydınlık olmaktan uzak, mobilyaların ve 
odaya hakim renklerin hantal oluşuyla çocuk ruhuna hitap edememektedir. Eğitimin niteliğini 
belirleyen öğelerden, eğitimin ortamının fiziksel yapısı, estetik görünümü, düzenlenme 
biçimi ve donatıları ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olduğu kadar çocuğun ruhuna da dokunur 
olmalıdır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu doğrultusunda merkezine öğrenciyi 
alarak, yenilikçi bir eğitim anlayışla oluşturduğumuz alanlardan biri olan rehberlik servisi 
tasarımıyla rehberlik hizmetlerinin verildiği ortamların öğrencilerin psikolojik/eğitsel yardım 
alma gereksinimlerini karşılayacak şekilde çekici mekânlar haline getirilmesi, ferah, aydınlık ve 
huzur veren çocuk dilinin konuşulacağı bir ortam haline getirilmesi amaçlanmıştır.

Uygulamaya rehberlik servisinin yeniden dizayn edilmesi ile başlanmıştır. Tasarımda açık 
renkler tercih edilmiş, odanın daha ferah bir görünüm kazanması sağlanmıştır. Yeni ortama 
etkinlik köşesi ve bireysel görüşme köşesi eklenmiş, soğuk his veren klasör ve dosyalar sürgülü 
bir dolapla görünmez kılınmıştır.  Yeni ortam öğrencilerin dünyasına daha kolay girebilmek, 
duygusal sağaltımlarını yapabilmek adına oyuncaklar, kuklalar, öfkenin boşaltılabileceği bir 
hacıyatmaz, kutu oyunları ve nitelikli çocuk kitapları ile donatılmıştır. 

Rehberlik servisi yeni ortamıyla öğrencinin kaygısını almakta ve onları rahatlatmaktadır. Okulda 
bu kadar keyifli bir ortamın oluşturulması öğrencilerin çok ilgisini çekmiştir.  Öğrenci ile iletişim 
doğrudan ve daha sıcak olmakta, öğrenci kendini açmakta çok daha az direnç göstermektedir. 
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Öğretmeni ya da ailesi tarafından yönlendirilen, öfke ile gelen, kendini kapatan, konuşmayan 
öğrencilerle dahi kuklalar, kitaplar ya da tercih ettiği bir başka materyal üzerinden çalışmaya 
başlamışlardır. Rehberlik servisi bu haliyle çocuklar için daha cazip bir hale gelmiş; tasarımı, 
düzenlenmesi ve hizmet şekliyle gelenekselleşen rehberlik servisi odalarının dışına çıkmıştır

Anahtar Kelimeler: Rehberlik Servisi, Tasarım, Çocuk
7
Counseling services in schools, contrary to their original purpose, make it difficult to establish 
a therapeutic relationship with students by causing a sense of formality and authority while 
making the students feel anxious and nervous as if they entered an administrator’s room, 
unable to speak to students’ hearts even with the furniture and the colours in the room  being 
far from spacious and bright. The elements determining the quality of the education - physical 
atmosphere of the education environment and its aesthetic appearance, its organization style 
and its equipments – must not only meet the optimum requirements, but also must speak 
to their hearts. In accordance with this purpose, and in parallel with the “Vision 2023” of 
the Ministry of National Education, prioritizing students, it is aimed that counseling service 
environments are organized as appealing places to meet the requirements of students’ needs of 
receiving both psychological and educational aid, and that these environments are spacious and 
bright places where a student-friendly language is spoken.

Initially, counseling sevices are re-designed within the framework of the execution. Light colours 
are preferred for the design, therefore enabling the room to have a more spacious appearance. 
Activity corner and individual interview corner are added into the new environment. Folders 
and files, which normally cause a feeling of formality, are made invisible by being kept hidden 
within a sliding wardrobe. New environment is equipped with toys, puppets, stress-relieving 
weebles, box games and distinguished books with the purpose of establishing a bond with 
students easily and being able to counsel them emotionally.

Counseling service , with the newly-designed atmosphere, reduces the anxiety of students 
and enables them to feel more relaxed. The presence of such an enjoyable place in the school 
sparks the students’ interest. Communication with students is more sincere and more direct, 
therefore students show less resistance in expressing themselves openly. Students who are 
directed by either their teachers or parents, either with anger problem, or  introversion problem 
are now easier to interact with, thanks to the puppets, books or any other material that they find 
engaging. With its new form , counseling services are more appealing to children and changed 
the traditional way it is known thanks to the new desgin, organization and service way. 

Keywords: Counseling service, design, child
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 İleri Araştırmalar Çalıştayı Raporu
 

Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiğine 
İlişkin İleri Araştırma Konuları 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, (Moderatör/Chair)
Dr. Öğr. Üyesi Adem YAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜLBÜL 

Bu çalıştay raporu, 27-28 Haziran 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilen Okul Tasarımı ve 
Estetiği ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansında (ISPC2019) konferans 
süresince okul tasarımı ve estetiği üzerine yapılan tartışmalar çerçevesinde eğitim yapıları ile 
ilgili dile getirilen sorunlar, ihtiyaçlar ve eğilimler doğrultusunda öne çıkan yeni araştırma 
alanlarının neler olabileceğine dair araştırmacı görüşlerinin özetidir. İleri Araştırmalar 
Çalıştayının ve bu raporun amacı, uluslararası katılımlı ISPC2019 sonunda Okul Tasarımı 
ve Estetiği alanında, kuram politika ve uygulamaların gelişmesini sağlamak amacıyla yeni 
sorular sormak ve bilimsel yöntemlerle bu soruların cevabını bulabilmek amacıyla alanda 
çalışan araştırmacıları teşvik etmektir. 

Çalıştaya, Türkiye’den ve yurtdışından, araştırmacılar, akademisyenler, okul yöneticileri, 
öğretmenler ve bürokratlar katılmışlardır. Çalıştay sonunda ortaya çıkan ileri araştırma konuları 
aşağıda sıralanmıştır: 

1. Eğitim yapılarında esnek mekan uygulamalarının kitlesel zorunlu eğitim kapsamında üretim 
ve işletme maliyetleri ile yönetim bakımından işlevselliğinin analiz edilmesi, 

2. Var olan eğitim yapılarınının ileri teknoloji alt yapısına kavuşturulması için ihtiyaç duyulan 
revizyon süreçlerinin etkililik ve verimlilik bakımlarından incelenmesi, 

3. Göç başta olmak üzere demografik hareketliliklerin eğitim yapısı ihtiyacını ne yönde 
etkilediğine ilişkin projeksiyonların yapılması, 

4. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin öngördüğü Beceri Tasarım Atölyeleri gibi uygulamalarının 
mevcut eğitim yapısı stoğuyla nasıl etkili ve verimli bir biçimde karşılanacağına dair 
analizlerin yapılması,

5. Akıllı, sürdürülebilir ve enerji üreten eğitim yapılarının üretiminin maliyet ve uygulamalarının 
kuramsal, politik ve uygulama bakımından analiz edilmesi, 

6. Çıplak beton, yeşil bina, duvarsız iç tasarım gibi eğilim ve denemelerin yaygınlaştırılmasının, 
psikolojik, pedagojik ve ekonomik bakımdan analizlerinin yapılması, 
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7. Eğitim yapılarının öğrenme analitiği kapsamında değerlendirilmesi amacıyla esas alınacak 
kriterler ve değerlendirme sürecinin yapılandırılmasının modellenmesi,

8. Gelişen teknoloji ile öğrenme mekanlarının dönüşümünün eğilim öngörülerinin analiz 
edilmesi,

9. Gelişen teknoloji ile fiziksel mekandan bağımsız öğrenme mekanlarının niteliklerinin ve 
geliştirilmesinin analiz edilmesi,

10. Öğrenme mekanlarının ve eğitim yapılarının güvenliğinin çocukların psikolojik, 
fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimi, çocuk hakları ve çok kültürlülük hukuku bakımından 
incelenmesi,

11. Eğitim yapılarının, kent, eğitim, toplum, kültürlerarasılık ve demokrasi ile ilişkisinin analiz 
edilmesi, 

12. Erişilebilir eğitim mekanlarının kullanımında ve eğitim yapılarının erişilebilir olması için 
yapılacak düzenlemelerde öğretmen, yönetici ve öğrencilerin bilinçli katkılarını artıracak 
süreçlerinin güçlendirilmesini sağlayacak etkilerin analiz edilmesi, 

13. Değişen iletişim biçimlerinin gerektirdiği yeni eğitim ortamlarının, sınıfların ve kampüslerin 
tasarım ve yapı özelliklerinin araştırılması,  

14. MEB’in geliştirdiği eğitim yapısı tasarım ve uygulamalarının etkililiğinin araştırılması, 

15. Tematik öğrenme mekanlarının kuramsal alt yapısının ve uygulama örneklerinin 
incelenmesi, 

16. Yaşam merkezli okul/sınıf tasarımlarının niteliklerinin belirlenmesi ve öğrenci, öğretmen 
ve öğrenme üzerindeki etkisinin incelenmesi, 

17. Eğitim yapılarının ve öğrenme mekanlarının sağlık, hijyen, ergonomi, akustik, ışıklandırma 
ve erişilebilirlik bakımından incelenmesi, 

18. Okulların kütüphane, rehberlik servisi, kafeterya, bahçe, laboratuvar gibi farklı birimlerinin 
amaca uygun tasarım özelliklerinin değişen öğrenme-öğretme süreci ve teknoloji 
bağlamında incelenmesi, 

19. Okulların iklimlendirmelerinin ve topografya ile uyumlarının incelenmesi,

20. Türkiye’de eğitim yapılarının üretilmesi, yürütülmesi ve dönüştürülmesine ilişkin politika, 
mevzuat ve bürokrasi süreçlerinin işlerliğinin araştırılması,

21. Türkiye’de eeğitim yapılarına ve öğrenme mekanlarına ilişkin yapılan araştırmaların ve 
yayınların meta analiz ve meta sentezlerinin yapılması. 
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 Politika Notları - 8 

Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği: 
Tespitler, Eğilimler, İlkeler, Öneriler

Bu Politika Notu, 27-28 Haziran 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilen Okul Tasarımı ve Estetiği 
ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansında (ISPC2019) hazırlanmıştır. Konferans 
süresince okul tasarımı ve estetiği üzerine yapılan tartışmalar çerçevesinde dile getirilen 
eğitim yapıları ile ilgili sorunlar, ihtiyaçlar ve eğilimler doğrultusunda öne çıkan görüşleri 
kapsamaktadır. Politika Notunun amacı, Türkiye’de eğitim yapılarının mimari nitelikleri, 
estetiği, güvenliği, erişilebilirliği, gelecek perspektifi bakımından durumu, öğrenme-öğretme 
süreçlerine uyumluluğu gibi değişkenler açısından değerlendirilmesi ile politika yapıcılara, 
uygulayıcılarına, araştırmacılara, yapı üretim süreçlerindeki aktörlere yönelik içerik geliştirmek 
ve üretilen içerikleri kamusallaştırmaktır. 
Politika Notu; Türkiye’de eğitim yapılarına dört ana başlık altında bakmayı amaçlamaktadır:
A. Tespitler
B. Eğilimler
C. İlkeler 
D. Öneriler

Tespitler
1. Modern ulus devletin kaçınılmaz bir sonucu olan kitlesel zorunlu eğitim sisteminin 

orta ve uzun erimdeki tek tipleştirici yapısına uygun olarak eğitim yapıları da bu amacı 
gerçekleştirecek biçimde benzer tipte yapılar olarak üretilmiş, okul binaları devlet 
bürokrasisinin işlediği diğer kamu binalarından farklılaşamamıştır. Bu bağlamda büyük, 
idari makam odaları ve eğitsel içerikle zenginleştirilmeyen okul koridorları çarpıcı 
örneklerdendir. Bu durum genel olarak eğitim yapılarının toplum tarafından yabancı, uzak 
ve soğuk mekanlar olarak algılanmasına yol açmıştır.

2. Türkiye’de modern eğitimin başladığı Tanzimat’tan itibaren ve Cumhuriyet tarihi boyunca 
eğitimin bireyleri bir meslek ve diploma sahibi yapma gibi araçsal yönü öne çıktığı için 
eğitim yapıları da bu işleve uygun olarak üretilmiştir. 

3. Kitlesel eğitimin uygun maliyette sunulması hedefiyle okul binalarının üretiminde, 
eğitimsel gereksinimlerin ve mekânsal niteliğin önemi göz ardı edilerek yalnızca gereken 
hacmin sunulması önemli görülmüştür.
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4. Eğitim yapıları, modern eğitim anlayışına ilişkin gereklilikler değerlendirilmeksizin 
geleneksel öğrenme-öğretme yaklaşımlarını sürdürebilmek; din, devlet, toplum, birey 
arasındaki geleneksel ilişkiyi yeniden üretebilmek ve devam ettirebilmek amacıyla 
hiyerarşiyi ve statükoyu koruyacak biçim ve işlevsellikle üretilmişlerdir.  

5. Hızlı ve plansız kentleşme, yönetim sorunları, rantiye gibi gerekçelerle eğitim yapıları için 
uygun konumda ve uygun büyüklükte yeteri kadar arazi tahsis edilememiş, tahsis edilenler 
de farklı amaçlarla kullanılmış, eğitim yapıları için ayrılan mekanlar oldukça küçülmüştür.

6. Bazı okullarda üst yönetimin baskısı veya okul yöneticilerinin hatalı tercihleri sonucu, 
planlanandan çok daha fazla öğrenci alınmış; bunun bir sonucu olarak sınıflarda öğrenci ve 
öğretmenlerin hareketliliği kısıtlanmıştır. Ayrıca resim, müzik ve spor odaları gibi mekanlar 
dersliklere çevrilmiş ve öğrencilerin sanatsal ve sportif etkinlik olanakları neredeyse 
ortadan kalkmıştır.

7. Giderek metropolleşen kent yaşamında güvenlik açıkları oluşmuş, bu durum okul 
yapılarında da güvenliği öne çıkarmıştır. Okul duvarları yükseltilmiş, tel örgüler, kameralar 
vb önlemlerle eğitim yapıları kullanıcılar açısından olumsuz bir etki yaratan, davet edici 
olmaktan uzak bir görünüm almıştır. 

8. Beceri ve tasarım atölyelerinin uygulamaya konulmasıyla yaparak yaşayarak öğrenme, 
kendi kendine öğrenme, birlikte öğrenme, beceri geliştirme, alet kullanma ve performans 
odaklı bir eğitim mekanı ihtiyacı artmıştır.

9. Davranışçılıktan yapılandırmacılığa geçişte gereksinim duyulan yeni okul yapıları için 
işlevsel çeşitlilik ve uygun mekânsal olanakların sağlanması açısından bir değişim ve 
dönüşüm gerçekleşmemiştir. 

10. Eğitim yapılarının üretilmesine, sürdürülmesine ve dönüştürülmesine ilişkin mevzuat; 
politika, uygulama, üretim ve yönetim süreçlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak 
işlevsellikte ve esneklikte değildir. 

11. Eğitim yapıları ve mekanları; öğrenci, öğretmen, veli ve toplum üzerinde derin ve kalıcı 
psikolojik etkileri üzerine güçlü bilimsel araştırma ve raporlar ışığında üretilmemektedir. 

12. Eğitim yapılarının, geleneksel olarak kabul gören okul tipolojisinin dışına çıkmadan, benzer 
mimari dil ve mekan kurgusuyla üretilmesine yönelik bir yaygın uygulama vardır.

13. Eğitim yapıları ve mekanlarının planlanması, tasarlanması, üretilmesi ve sürdürülmesi 
konusunda mimarlar, eğitim bilimciler, bürokratlar ve uygulamacılar arasında etkili bir 
iletişim, işbirliği, görev paylaşımı ve yönetişim kültürü yerleşmemiştir.   

14. Kentsel dönüşüm, deprem riski, yapı stoğunun revizyonu gibi gerekçelerle elden geçirilen 
eğitim yapılarının yeniden üretiminde yeni eğilimler ve ihtiyaçlar yeteri kadar göz önünde 
bulundurulmamaktadır. 

15. Yeni okul binalarında bile, teslim alınmalarından kısa bir süre sonra kanalizasyon bağlantısı 
gibi en temel konularda sorunlar yaşanmakta, binaların teslim aşamasında yapılan 
denetimler yetersiz kalmaktadır.
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16. Sınava dayalı rekabetçi eğitim sisteminin ve plansız kentleşmenin bir sonucu olarak okullar 
arası nitelik farkı, mahalle okulu kavramını yok etmiş, bu da öğrenci, veli ve mahallelinin 
okula bağlılığını zayıflatmıştır. 

17. Eğitim yapılarının estetikten yoksun olduklarına dair yaygın bir kabul söz konusudur. 
18. Kentsel alanların ya da birimlerin uzantısı olarak eğitim yapıları da özel gereksinimli bireylerin 

(öğrenciler,, öğretmenler, veliler…) erişimine yönelik yeterli altyapıya sahip değildir.
19. Eğitim yapılarının ıslak zeminlerinde ve iklimlendirme çözümlerinde hijyen sorunları 

yaşanmaktadır.
20. Bazı eğitim yapıları, mekansal açıdan sosyal etkileşimlere açık değildir ve doğal ya da 

kendiliğinden öğrenmenin araçlarından yoksundur. 
21. Eğitim yapıları genel olarak güvenli yapılar değildir.
22. Eğitim yapıları, tıpkı kentler/imiz gibi kent mobilyalarına ya sahip değildir ya da bulunduğu 

mekanla bağlantısızdır.
23. Eğitim yapılarının kentsel alanlarla ve birimlerle ilişkileri, yeterince gözetilmemiştir. 
24. Eğitim kurumu niteliği verilecek yapıların taşıması gereken özelliklerin belirtildiği mevzuat 

ve esaslar yeterince güncel değildir.
25. Eğitim kurumu olarak inşa edilmesi öngörülen yapılar ya da başka amaçla yapılmış 

ancak eğitim kurumu olarak kullanılmak istenen yapılar için önceden/planlanmış asgari 
özelliklere ilişkin bir standart bulunmamaktadır.

26. Eğitim yapılarının yöneticileri de olan okul yöneticileri ve öğrenme mekanının kullanıcıları 
ve yönlendiricileri olan öğretmenlerin mesleki eğitimlerinde, öğrenme, gelişme, etkileşim 
ve çok işlevlilik bakımından mekan tasarımına ilişkin yeterli genel kültür ve uzmanlık bilgi 
ve becerisi kazandıracak eğitim içerikleri yer almamaktadır. 

27. Binaların bakım ve onarımından sorumlu olan okul yöneticilerinin teknik yeterlikleri, mali 
kaynakları ve uzman destek personeli yeterli değildir. 

28. MEB, okul tasarımı ve estetiği konusunda yaptığı çalışmaları, ürettiği örnek tasarımları, 
sahadan edindiği tecrübeyi kamusallaştıramamakta, bu da eldeki tecrübe ve bilgi birikimine 
rağmen benzer eksik ve hataların farklı şehir ve projelerde yaşanmasına sebep olmaktadır. 

Eğilimler 

1. Binalar inşa edilirken, eşit olup olmadıkları değil, mevcut imkanlarını topluma sunma 
anlamında adil olup olmadıkları dikkate alınmaktadır. 

2. Okulların eskisinden daha küçük ve yakın çevreleri ile ilişkili olarak inşa edilmesi öne 
çıkmaktadır. 

3. Küçük okulların akademik açıdan daha başarılı oldukları kabul edilmektedir.  Sınıflarda 
daha az öğrencinin yer alması gerektiği savunulmaktadır. 
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4. Eğitim-öğretim faaliyetleri güçlü bir biçimde teknolojik gelişmeler tarafından 
yönlendirilmektedir.  Geleneksel eğitim anlayışına uygun tasarlanan okullarda, sınıflarda 
kullanılan donatı elemanlarının niteliğinin farklı öğrenme deneyimlerinin gelişimini 
engellemesi eleştirilmektedir.

5. Okulu oluşturduğu düşünülen geleneksel mekanların, yeni okul anlayışında pek yer 
bulamayacağı düşünülmektedir. 

6. Öğretmen-öğrenci ilişkileri başta olmak üzere okul toplumunu oluşturan tarafların 
aralarındaki ilişki biçimi önemli ölçüde değişmiştir. 

7. Öğrencilerin okullarda daha fazla zaman geçirecekleri, yaşamlarının önemli bir kısmını 
fiilen ders dışında ancak kampüslerde geçirecekleri tahmin edilmektedir.

8. Öğretim materyalleri ve ölçme-değerlendirme faaliyetleri, buna paralel olarak da mekan 
tasarımı değişmektedir. 

9. Post-modernitenin bir sonucu olarak, okul bina tasarımlarında yerel kültürün yansıtılması 
önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. 

İlkeler

1. Her okulun gelecekteki ihtiyaçları, teknolojiyle birleştirecek bir altyapıya ihtiyacı vardır. 

2. Yapıların çeşitlilik ve esnekliğe dayanan tasarım ilkesine göre üretilmesi, ihtiyaçları, 
optimum düzeyde karşılayabilir; çünkü günümüzde çeşitli alternatif yaklaşımların, ana-
akım anlayışları etkilediği vakıadır. 

3. Yeni yapılar, yaşama kültürü, demokrasi, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 
erişilebilirlik gibi ilke ve değerler göz önünde bulundurarak inşa edilebilir.

4. Okul ya da öğrenme mekanı üretim süreçlerinde ekolojik, sosyo-kültürel, kentsel koşulların 
göz önünde bulundurulması, söz konusu yapıyı, biçim-içerik anlamında uyumlu kılması 
yanında kullananlarda öğrenme ve mekanı paylaşma kültürünü de geliştirir.

5. Okul ya da eğitim mekanı olarak nitelendirilen yapıların “yaşam boyu eğitim” anlayışına 
uygun kullanılabilecek donanım ve esneklikte olması sunulan eğitim hizmetinin etki 
düzeyini arttırır.

6. Öğrenme mekanlarının konfor ve esnekliği sınırlamayan mekanlar olması her öğretmenin 
mekanı kendi öğretme metotlarına ve öğrencilerin öğrenme stillerine göre düzenleme 
imkanı sağlar. 

7. “Yaşayan-öğrenme ortamı” kavramının daha da genişletilmesi gerekir.

8. Eğitim mekanlarının tasarımı, bu mekanların halka yönelik faaliyetlerin merkezi olarak 
kullanılması gibi konularda alınacak kararlara ilgili paydaşların aktif katılım hakkı vardır.
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Öneriler 

1. Günümüz dünyasında öğrenme ve öğretme biçim değiştirmiştir. Geleneksel öğretmen 
merkezli eğitim yerine öğrenciyi etkin kılan ve erişimi önceleyen eğitim yapılarına 
tasarlanmalıdır. 

2. Eğitim mekânları, sosyal etkileşim yoluyla gelişmeyi teşvik etmelidir. Bu amaçla eğitim 
mekânları, öğrenci-öğretmen; öğretmen-veli; öğretmen-yönetici ve öğrenci-öğrenci 
iletişim ve etkileşimini güçlendirecek, kolaylaştıracak ve sürdürebilecek nitelikte 
dönüştürülmelidir. Yeni eğitim yapıları ve dış mekânları da bu minvalde tasarlanmalıdır. 

3. Öğrenme ve gelişmenin bütünselliği ilkesinden hareketle öğrenme ve eğitim mekanlarının 
birbiriyle iç içe, disiplinler arasılığı, çoklu etkileşimi ve paylaşımı destekleyecek işlevsellikleri 
taşıması sağlanmalıdır. 

4. Eğitim mekanları, demokrasiyi, çokkültürlülüğü, yaratıcılığı, paylaşımı, o mekanda 
yaşayanların gündelik ilişkilerine yansıtacak nitelikte olmalıdır. 

5. Eğitim yapıları, erişilebilirlik ilkeleri de dahil olmak üzere akustik, ışıklandırma, 
iklimlendirme, renk, büyüklük ve hacim gibi ergonomi ile ilgili konularda başta sağlık olmak 
üzere eğitim, estetik ve mimarlık bilim alanlarının bulgu ve önerilerine uygun olmalıdır.  

6. Maliyet ve işletme yükünü azaltarak işlevselliği artırmak amacıyla, okulların ve eğitim 
yapılarının kentin topografyasını, doğal imkanlarını, sosyal, sportif ve kültürel alanlarını, 
kent mobilyalarını ve diğer eğitim yapılarının mekanlarını ortak kullanabilecekleri biçimde 
üretilmesi sağlanmalıdır. 

7. Eğitim, kapalı ve standartlaştırılmış mekanlardan açık, doğal ve esnek mekanlara 
yönelmektedir. Eğitim yapılarının iç ve kapalı mekanları kadar dış ve açık mekanlarının da 
esnek ve işlevsel bir eğitim mekanı olarak tasarlanması ve üretilmesi gerekmektedir.

8. Eğitim yapılarının, engelliler için bağımsız ve kolay erişilebilir mekanlar olabilmesi için 
kent ile bütünleşik ve yapının tasarımında bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak üretilmesi 
gerekmektedir.  

9. Eğitim yapıları, imkanlarından, okul çevresinin de yararlanabileceği biçimde çok işlevli bir 
anlayışla üretilmeli ve paylaşımcı bir anlayışla yönetilmelidir. 

10. Eğitim yapıları, eğitim kademelerinin ve okul türlerinin farklılıklarını ve ihtiyaçlarını 
karşılayacak esneklik ve işlevsellikte üretilmelidir.   

11. Eğitim yapıları üretilirken, hızla gelişen teknolojik ihtiyaçları karşılayacak fiziksel alt yapı 
göz önünde bulundurulmalı, akıllı okul konsepti dikkate alınmalıdır.  

12. Binaların kat sayıları mümkün olduğunca az tutulmalı, yüksek binalarda sınıflar alt katlarda 
yer almalıdır.

13. Eğitim yapıları, küresel sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde atık üretmeyen, kendi 
enerjisini üreten mekanlar olmalıdır. 
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14. Alternatif öğrenme mekanlarının üretilmesi ve sürdürülmesi anlayış, politika ve yasal 
zemin bakımından güçlendirilmeli ve teşvik edilmelidir. 

15. Var olan eğitim yapılarının revizyon ve minimal dizayn tercihlerinde mekanı kullanan 
ve mekanda yaşayanların gündelik rutinleri, ihtiyaçları ve tercihleri göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

16. Başka amaçla daha önceden yapılmış ancak eğitim kurumuna tahsis edilmesi kararlaştırılan 
yapılar için belirlenecek “yapı dönüşüm süreci” kriterlerine uymayan kurumlara çalışma 
ruhsatı verilmemelidir.

17. Öğrenme-öğretme süreçlerinin dönüşümüne koşut olarak esnek, çok işlevli, yaşayanın 
etkinliğini artırabilecek nitelikte, kolay dönüştürülebilir ve erişilebilir yapı, dış mekan ve 
öğrenme mekanları tasarlanmalıdır. 

18. Eğitim yapıları, o mekanda yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayacak, mekanın üretilme 
amacını gerçekleştirmeyi sağlayacak  mekânsal olanaklara sahip, bağlamla ilişkili ve özgün 
bir mimari kimlik arayışı gözetilerek üretilmelidir.

19. Beceri ve tasarım atölyelerinin uygulamaya konulmasıyla yaparak yaşayarak öğrenme, kendi 
kendine öğrenme, birlikte öğrenme, beceri geliştirme, alet kullanma ve performans odaklı 
bir eğitim mekanı ihtiyacı artmıştır. Bu yaklaşımların uygulanabilmesini kolaylaştırmak 
amacıyla geleneksel derslik üretimi yerine esnek yapıda beceri, performans ve alet 
kullanımını kolaylaştıran atölye tipi bütünsel öğrenme mekanları öncelenmelidir. 

20. Eğitim yapıları okul çevresinin de yararlanabileceği biçimde çok işlevli bir anlayışla 
bölgenin kültürel yapısı, çevrede yaşayan toplumun ihtiyaçları ve beklentileri ile coğrafya 
ve iklim şartları göz önünde bulundurularak üretilmelidir. 

21. Eğitim yapıları, bölgesel ve küresel nüfus hareketleri, çok kültürlülük ve yaşam boyu 
öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak esneklikte olmalıdır.  

22. Bilimsel raporların üretilebilmesi için okulların kapılarının üniversitelere daha açık hale 
getirilmesi ve okullarda yapılacak araştırma izinleri için yıpratıcı, uzun ve bürokratik izin 
süreçleri köklü biçimde değiştirilmelidir.

23. Öğrenme mekanları olarak okullar, öğrenme ortamını paylaşan bütün öznelerin katılımcılık 
ilkesi ile demokratik şekilde yönetilmelidir.

Sonuç Yerine 

Bu politika notu, Okul Tasarımı ve Estetiği temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına 
Türkiye’den ve yurtdışından katılan mimarlık, sağlık, eğitim ve estetik gibi farklı alanlardan 100’u 
aşkın akademisyen, onlarca eğitim yöneticisi, okul yöneticisi, öğretmen, STK temsilcisi, özel 
sektör temsilcisi ve bürokratların etkileşimi ile yapılan tartışma, müzakere ve iyi örneklerden 
özümsenerek kaleme alındı. Türkiye’de eğitim yapılarının çağdaş eğilim ve ihtiyaçlara uygun 
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olarak revizyonu ve üretilmesi sürecinde fikir vermesini ve yaşamımızın uzun ve önemli bir 
kısmını geçirdiğimiz eğitim yapılarının niteliğinin artmasına katkı sunmasını dileriz. 

Yazanlar

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Adem YAMAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

V. Metin BAYRAK, Opus Noesis Dan. Hiz. 

Katkıda Bulunanlar

Doç. Dr. Yeşim Güleç ASLAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜLBÜL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ, Istanbul Medeniyet Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Göksun AKYÜREK ALTÜRK, Bahçeşehir Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi B. Ece ŞAHİN, Bursa Uludağ Üniversitesi 

Araş. Gör. Feride ÖKSÜZ GÜL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
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 Uluslararası Okul Yöneticileri  
 İnisiyatifi Toplantısı Raporu

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Toplantısı

Öznur ÖZMUTLU BAYRAK - Fatma YETİM , (Moderatör/Chair)
Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜLBÜL 

Dr. Öğr. Üyesi Adem YAMAN

Bu rapor, 27-28 Haziran 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilen Okul Tasarımı ve Estetiği ana 
temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansının (ISPC2019) sonunda konferansa katılan 
okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen 
Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Toplantısının sonucunda alınan kararları 
içermektedir. 

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi toplantısının amacı Türkiye ile çevre ve bölge 
ülkelerde görev yapan okul yöneticileri arasında bir iletişim, etkileşim, işbirliği ve dayanışma ağı 
kurmaktır.  

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi toplantısında okul yöneticiliği konusuna 
odaklanan uluslararası bir ağın çalışma alanları, çalışma ilkeleri, çalışma yöntemi ve önceliklerinin 
belirlenmesi konuları ele alınmıştır.  

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi toplantısında aşağıdaki konular görüşülmüş ve 
toplantı sonunda bu ortak metin hazırlanarak ülke temsilcileriyle paylaşılmıştır. Ülke temsilcileri 
bu metni kendi ülkelerinde ve ulaşabildikleri ağlarda meslektaşlarıyla paylaşacaklardır. 

1. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifinin Çalışma Alanları 

a. Mesleğin ulusal ve uluslararası görünürlüğünün ve etkililiğinin artırılması 

b. Ulusal ya da bölgesel sorunların okula yansıyan boyutları konusunda politika ve strateji 
geliştirilmesi (göç, terör, yoksulluk, eğitime erişim vb.)  

c. Akran ve meslektaş öğrenmesini sağlayacak çalışmaların yapılması (Ortak konferans, çalıştay, 
proje, online platformlar vb.) 
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2. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifinin Çalışma İlkeleri 

a. Paylaşım 

b. Dayanışma / İşbirliği 

c. Bilimsellik 

d. Demokrasi 

3. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifinin Çalışma Yöntemi 

a. Politik savunuculuk

b. Ortak proje geliştirme 

c. Bilimsel araştırmalar

d. Akran öğrenmesi 

4. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifinin Öncelikleri 

a. Haberleşme, paylaşım, etkileşim ve işbirliği ağını kurmak

b. Akran öğrenmesi ve mesleki gelişim ortamını kurmak 

c. Yerel ve bölgesel sorunlar/ihtiyaçlar 

d. Eğitime erişim

e. Okullar arası farkların azaltılması 

5. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifinin 2019-2020 Çalışmaları 

a. Türkiye’de okul yöneticileri ile 2019 Güz döneminde Uluslararası Okul Yöneticileri 
İnisiyatifi Hazırlık Toplantısının yapılması

b. Çevre ülkelerden birinde 2020 Baharında 2019 Güz döneminde Uluslararası Okul 
Yöneticileri İnisiyatifi Çalışma Toplantısının yapılması 

c. ISPC2020’de Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Bölge Toplantısının yapılması 

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



156 ISPC2019

ISPC 2019 Katılımcıları / Participants
1. A. Uğur TANYELİ, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
2. Abdelnaser JABAREEN, Al-Qasemi Academy
3. Abdulkadir IŞIK, MEB Kartal Adil Büyükcengiz AİHL 
4. Abeer JABAREEN, Al-Qasemi Academic College of Education 
5. Abeer WATTED Dr., Al-Qasemi Academic College of Education
6. Adan ABU FOUL, AL-Qasemi Academic College of Education
7. Adem YAMAN Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
8. Ahmad AMER, Dr., Al-Qasemi College
9. Ahmet Tarık ÇAKIR, MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 
10. Ahmet YILMAZ, Mi’Mar Mimarlık 
11. Akif PAMUK, Dr., Yeni İnsan Yayınları 
12. Aleef FARANESH, Al-Qasemi Academy
13. Alp ÖZEREN, Dr., Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
14. Aslı ŞANLIER, AEV Ortaokulu 
15. Aslıhan DİKMEN, Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu 
16. Asmaa N. GANAYEM, Dr., Al Qasemi College
17. Aylin GÖK, Uz., Liv Koleji
18. Ayşe AKSU, Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
19. Ayşe ÖZDEMİR, Karabük Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi 
20. Ayşe Tuba ÖNER, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
21. Ayşegül IŞIK, İlimkent Okulları Kurucusu 
22. Ayşegül Ünal SARAÇ, Reggio Emilia Derneği
23. Aytaç Tolga TİMUR, Açık Radyo 
24. Bahri AYDIN, Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
25. Bera Zeyneb TÜRKMEN, Uğur Okulları 
26. Betül KURU, Beykoz Yenimahalle Anaokulu 
27. Beyza HIDIR, Bursa Uludağ Üniversitesi 
28. Büşra BALOĞLU, Beykoz Yenimahalle Anaokulu
29. Canan DEMİR YILDIZ Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi
30. Cemile ERKAN, MEB Maltepe Kız İHL 
31. Çağla Pınar CENGİZ, Güngören Şehitler İlkokulu 
32. Çilem GÖRGÜÇ, 15 Eylül Ortaokulu
33. Dana ABO MOKH, Al-Qasemi Academic College of Education
34. Derya ELMALI ŞEN, Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi
35. Derya KATMERLİKAYA, MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 
36. Dilek BULUT, Fahri Akçakoca Anaokulu
37. Duygu ÜN, Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
38. Eda AKTÜRK, Karadeniz Teknik Üniversitesi
39. Ekin YANKIN AKÇA,15 Eylül Ortaokulu
40. Elmira İSKENDEROVA BAŞ, Beyoğlu Taksim Ortaokulu
41. Eman Abo-Zaed ARAR, Tel Aviv University 
42. Emine AYYILDIZ Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
43. Emrullah KAHRAMAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
44. Enas QADAN, Al-Qasemi Academic College of Education
45. Esma Nur KOLBAŞI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
46. Esra ŞAHİN, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



157Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

47. Faris KEBLAWI, Al-Qasemi Academic College of Education 
48. Fatma Meral ÖZBEK, Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu
49. Fatma Nihal ADA, Okan Üniversitesi
50. Feride ÖKSÜZ GÜL, Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
51. Feride Zülal ANCIN, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
52. Fermin SEÇER, Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu 
53. Gonca SEVEN, Büyükçavuşlu Ortaokulu
54. Gökçenur İNAN, British International School of Istanbul
55. Gökhan YÜCEL, MEB Danışmanı 
56. Göksun AKYÜREK ALTÜRK Dr. Öğr. Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi
57. Halil İbrahim SAĞLAM, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
58. Halime Nur SEZER, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
59. Halis KURALAY, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Md. 
60. Hande ARSLAN ÇİFTÇİ, Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
61. Haneen MAJADLY, Dr., Al-Qasemi College of Education
62. Hatice Hale YURTTABİR, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
63. Havva Derya KARAGÖZ, Özel Çekmeköy İFBM Koleji
64. Hilal Yılmaz Arş. Gör., Marmara Üniversitesi
65. Hüseyin AYDIN, İstanbul İl MEM 
66. Iman KEBLAWI, Ibdaa’ Association 
67. İbrahim Hakan KARATAŞ, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
68. İmran BAYRAKDAR, Öncü Okul Yöneticileri Derneği 
69. İrfan SIRDAŞ, AEV Ortaokulu 
70. Jamal ABU HSSAIN, Al Qasemi Academy
71. Kanan NAHED, Ben Gurion University, Tel-Aviv University
72. Khalid ARAR (Ph.D.) Prof., Al-Qasemi Academic College of Education
73. Khalid QARQUR, Dr., Al-Qasemi Academy
74. Khawla ABU BAKER, Prof., Al-qasemi Academic College
75. Khouloud Zabaneh TANNAS, Al-Qasemi Academy
76. Kübra Kuzu JAFARİ, Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
77. Malak MAHAMID, Al-Qasemi Academic College of Education
78. Mehmet Ali ÖZKAN, Yenidoğu Okulları
79. Mesut SÜZER, ENKA Okulları
80. Metin ÖZKAN, Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi
81. Mihrican ODABAŞI, Kartal Şehit Recep Büyük Özel Eğitim Uygulama Okulu
82. Murat BÜLBÜL, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
83. Mustafa ELİBOL, Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu
84. Mustafa ŞAHİN, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
85. Müesser İSABETLİ, Maltepe İHL 
86. Müjde Müge ATAMAN, ENKA Okulları
87. Nurullah DEMİR, Özel Çekmeköy İFBM Koleji
88. Oktay PEKER, Şehit Ömer Cankatar İlkokulu
89. Orhan YILMAZ, MEB Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
90. Ömer AVCI, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
91. Ömer GÜMÜŞOĞLU, Yamanevler Ortaokulu 
92. Ömer ÖZKAN, Nisan Eğitim Kooperatifi
93. Özcan Erkan AKGÜN, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



158 ISPC2019

94. Özge KARAEVLİ Dr., Ataşehir Şehit Öğretmen Nuriye Ak Anaokulu
95. Özgül BÜTÜN, Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 
96. Özlem ÇINAR TERBİLLİOĞLU, Fahri Akçakoca Anaokulu 
97. Özlem YILDIRAN YILDIZ, Denizli /Acıpayam Anaokulu 
98. Ragda MASALHA, Al-Qasemi Academy
99. Raziye İkbal AKSAKALLI, Denizli /Acıpayam Anaokulu 
100. Recep Uçan, Şehit Ömer Cankatar İlkokulu 
101. Reyhan MİDİLLİ SARI, Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi
102. Sabiha GÜRDEMİR, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü 
103. Safiye BEŞİR, Beyoğlu Taksim Ortaokulu
104. Sait AVCI, İnş Müh. Trafik Dizayn
105. Salam KODSI, (Ph.D), Al-Qasemi College of Education 
106. Salih UÇAK, Dr., İstanbul MEM
107. Samar HAJ-YEHIA, Amal High School
108. Sameer MAGADLAH, Al-Qasemi College of Education
109. Selda AL ŞENSOY, Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
110. Selda KIRATLI, Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
111. Selda MANSUR, Eğitim Proje Yönetimi ve Akreditasyon Danışmanı
112. Selma ÖNER, MEB Meslek Lisesi 
113. Semiha ALTINDAĞ, MEB Şişli Anadolu Lisesi 
114. Semiha İSMAİLOĞLU, Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi
115. Semiha ŞAHİN, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
116. Semra UYGUR, Uygur Mimarlık
117. Servet ÖZDEMİR Prof. Dr., Gazi Üniversitesi 
118. Seyhan BEKİR, Uludağ Üniversitesi
119. Sibel ÖZKAN, Özel Güzel Yarınlı Minikler Anaokulu
120. Soayyed RADMARD, Doç. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi 
121. Sümeyye Aybike TÜRK Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi
122. Şahin AYBEK, Eğitimci Yazar, MEB 
123. Şeyma Ayça OSMANOĞULLARI, MEB İnşaat ve Emlak Dairesi 
124. Şeyma DAĞ, MEB Beykoz İlkokulu 
125. Tawfiq SAYDEH, Al-Qasemi Academic College of Education
126. Tevhid EBİL, MEB İlkokul Müdürü
127. Uygar KESKİN, Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu
128. Y. Duygu TUNCAY, MEB Sarıyer İlkokulu 
129. Yasemin ÇETİN, MEB, Meslek Lisesi  
130. Yaşar YUMAK, İstanbul Kadıköy Moda İlkokulu
131. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
132. Yılmaz ERDAL, Fide İdealtepe Ortaokulu
133. Younis Hawashla (Ph.D.), Al-Qasemi Academic College of Education
134. Zehra KESER, Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi
135. Zeynep Çiğdem ÖZCAN, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
136. Ziad El Tawil, MA,  York Saint John University 
137. Zübeyir Gökhan DOĞAN, İstanbul MEM
138. Züleyha BİRİNCİ, Deniziş İlkokulu

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS



159Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

ISPC 2019 Onur Kurulu / Honorary Board 
Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
Levent Yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Chan Young BANG, PhD, KIMEP Rektörü
Prof. Dr. Nazım HÜSEYİNLİ, Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü

ISPC 2019 Bilim Kurulu / Scientific Committee
Selahattin Turan, Prof. Dr, Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü (Eş Başkan)
Khalid Arar, Assoc. Prof, Al-Qasemi Academic College of Education, Eğitim Yönetimi (Eş Başkan)
Adem Çilek, Dr, MEB, Eğitim Yönetimi
Adem Yaman, Dr., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
Ahmet Akbaba, Dr, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Programı ve Öğretimi
Ahmet Akın, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Universitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Ahmet Aypay, Prof. Dr, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Amir Zaman, Dr, Abdul Wali Khan Üniversitesi, Pakistan, Eğitim Yönetimi
Arzuhan Burcu Gültekin, Dr, Ankara Üniversitesi, Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi
Ayşen Bakioğlu, Prof. Dr. Marmara Üniversitesi, Eğitimi Yönetimi
Aybike Ayfer Karadağ, Dr, Düzce Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı
B. Ece Şahin, Dr, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık
Candan Çınar, Doç. Dr, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık
Çiğdem Kılıç, Doç. Dr, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğrt.
Didem Erten Bilgiç, Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık
Elif Bayramoğlu, Dr, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı
Feyza Yılmaz, Dr, Okul Yöneticisi, Ölçme ve Değerlendirme
Filiz Meşeci, Doç. Dr, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Tarihi
Halil Işık, Prof. Dr, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
Halime Yıldırım Hoş, Araş. Gör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Işıl Tekin, Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
İbrahim Hakan Karataş, Doç. Dr, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
İbrahim Taşdemir, Dr, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat
İsmail Aydoğan, Prof. Dr, Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
İsmail Tonbuloğlu, Dr, Yıldız Teknik Üniversitesi, Enformatik
İzzet Yüksek, Dr, Trakya Üniversitesi, Mimarlık
Kadir Beycioğlu, Doç. Dr, Dokuz Eylül Üniversitesi,  Eğitim Yönetimi
Medera Halmatov, Dr, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi
Mehmet Boyacı, Dr, İstanbul Medeniyet University, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Meryem Yalçın, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı
Murat Başeğmez, Araş. Gör, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat
Mustafa Ürey, Dr, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Öğretim Fen-Matematik Alanları Eğitimi
Münevver Ölçüm Çetin, Prof. Dr, Marmara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
Nail Yıldırım, Prof. Dr., Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
Nalan Arabacı, Dr, Ordu Üniversitesi, Okulöncesi Eğitimi
Nicholas J. Pace, Prof. Dr, University of Nebraska Lincoln, ABD, Eğitim Liderliği
Nilgün Cevher-Kalburan, Doç. Dr, Pamukkale Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi
Okan Çoban, Öğretmen, MEB Bakan Danışmanı
Özcan Arslanoğlu, Dr, Harran Üniversitesi, Eğitim Yönetimi

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS

https://www.kimep.kz/ru/
http://baau.edu.az/


160 ISPC2019

Özcan Erkan Akgün, Doç. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim
Özge Karaevli, Dr, MEB Şehit Öğretmen Nuriye Ak Anaokulu, Eğitim Yönetimi 
Özge Nihan Güleken, Mimar, Yıldız Teknik Üniversitesi, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Serkan Uçan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim
Somayyeh Radmard, Dr, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
Suna Arslan, Doç. Dr, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Theophile Muhayimana, Dr, Institute of Agriculture, Technology and Education of Kibungo, Ruanda, Eğitim Yönetimi
Turgay Öntaş, Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Sınıf Yönetimi
Yeşim Güleç-Aslan, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Özel Eğitim
Ziad El Tawil, PhD, Lübnan Üniversitesi, Lübnan, Eğitim Yönetimi

ISPC 2019 Düzenleme Kurulu / Organising Committee
Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ (Başkan), İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Doç. Dr. Somayyad RADMARD, İstanbul Aydın Üniversitesi 
Levent ÖZİL, İstanbul İl MEM
Şeyma DAĞ, MEB
Arş. Gör. Feride ÖKSÜZ GÜL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Metin BAYRAK, Opus Noesis 
Semiha ALTINDAĞ, MEB
Fatma YETİM, Öncü Okul Yöneticileri Derneği
Süleyman SÖNMEZ, MEB
İmran BAYRAKTAR, Öncü Okul Yöneticileri Derneği
Bera Zeyneb TÜRKMEN, Uğur Okulları 
İbrahim Resul SEZER, MEB
İlksen KODAL, MEB
Öznur ÖZMUTLU BAYRAK, Özel Palet Okulları
Kübra BİBEROĞLU, MEB
Ersin ŞANLI, MEB
Dr. İsmail TONBULOĞLU, Maarif Vakfı 
Atakan GÜL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Ahmet KARATAŞ, Öncü Okul Yöneticileri Derneği
Zeyyat DAĞ, MEB
Selim ERDEM, İstanbul İl MEM
Fatma AVCI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Cihan TUNCAY, MEB
Selma ÖNER, MEB
Ömer Faruk BAYRAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Esra SEYRATLI ÖZKAN, Öncü Okul Yöneticileri Derneği
Nurgün VAROL, Öncü Okul Yöneticileri Derneği
Gülsen Figen FİDAN, Özel Final Okulları 
Selvihan YALÇINER, MEB
Yasemin ÇETİN, MEB

İÇİNDEKİLER
TABLE of 

CONTENTS


