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ARKİTEKT mecmuasının 310 No. sa-
yısında ATAKÖY I. ve II. mahalle ilkokul-
larının avan projelerini neşretmiştik. 

Bu okullardan II. mahalle ilkokulunun 
inşaatı Eylül 1964 te başlayarak Kasım 
1965 te açılış merasimi yapılmış, okul hiz-
mete girmiştir. 

Ataköy 2. ci Mahalle İlkokulu 
Vaziyet Planı 

1 — İdare girişi 
2 — Öğrencilerin giriş ve çıkışları (yaya) 
3 — Öğrenci oyun bahçeleri 
4 — Merasim avlusu 
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Ataköy 2. ci Mahalle İlkokulu 
1 — İdare girişi (saçak) 
2 — İdare holü 
3 — Kapıcı 
4 — Müdür edası (toplantı edası) 
5 — Büro 
6 — Geçit 
7 — Kız öğrenciler soyunma, WC, duş 
8 — Erkek öğrenciler soyunma, WC, duş 
9 — Toplantı ve jimnastik salonu 

10 — Geçit (rampa) 
1 1 — Öğretmrnler odası 
12 — Öğretmenler soyunma, lav, WC, duş 
13 — Depo, ofis 
14 — Müzik ve resim sınıfı (yemekhane) 
15 — Okul ders arakları deposu 
16 — Sınıflar için özel gardroplar 
17 — Sınıflar 
18 — Kapalı oyun yeri 
19 — Avlu - Bahçe 
20 — Kız, erkek lavabo, WC 
2; — Kapıcı odaları 
22 — Öğrenci giriş holü (ebeveyn bekleme 
23 — Öğrenci girişleri 
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ATAKÖY II. ci mahallesinde 852 
apartman dairesi mevcut olduğuna ve bu 
apartmanların vasatî büyüklükleri 100 m2 

civarında olduğu dikkate alınarak 852 x 4 
= 3408 kişinin (tahminen 3400) bu mahalle-
de oturacağı kabul edilmiş ve 3400 X 0.12 
= 408 ilkokul öğrencisinin bulunacağı tah-
min edilmiştir. 

Bu durumda 10 sınıflı bir ilkokul yapıl-
ması zorunlu olmuştur. Bu okula devam 
edecek öğrencilerin II. ci mahalle sakinlerin-
den olacağı ve okula yaklaşık olarak 8000 
m 2 arsada okul, tek katlı olarak planlan-
mıştır. 

Okul, arsadaki hafif meyil ve mahalle 
içindeki durumu dolayısıyle, 3 kısımdan teş-
kil edilmiştir. 

1 inci kısım, (idarî kısım); giriş holü, 
idare, jimnastik ve konferans salonu kısmın-
dan ibarettir. Bu bölüm öğrenci velileriyle 
dahs çok ilgili olduğundan II. ci Mahalle 
çevre yolu üzerinde ve +0 ,50 nivosunda 
tesis edilmiştir. 

5 sınıf ve bu sınıflarla ilgili kapalı oyun 
ve teneffüs yerleri müıik ve resim sınıfı, 
öğretmenler odasından müteşekkil 2. ci kısım 
(kültür kısmı) + 1 , 5 0 nivosunda tesis edile-
rek bu kısma yalnız öğrencilerin geleceği 

düşünülmüş ve girişi mahalle yaya yolu ile 
irtibatlandırılm ıştır. 

Gene 5 sınıftan ibaret (2.ci kültür kıs-
mı) 3. cü kısım ise +2,50 nivosunda tesis 
edilmiş ve aynen 2. ci kısım gibi ayrı girişi 
mahalle yaya yolu ile bağlanmıştır. 

Her üç kısım da birbirlerine kapalı 
rampalar ile bağlanmıştır. 

Bu suretle, okulun, idarî ve temsilî kıs-
mı oto yolu üzerinde, öğrencilerle ilgili kül-
tür kısımları ise yaya yolları üzerindedir. 

Vaziyet planına bakıldığı zaman, okulu 
teşkil eden bu üç kısım ve her kısım için-
deki; sınıflar, öğretmenler odası, idare, top-
lantı salonu ve irtibatlar gibi elemanlarda 
tebarüz etmektedir. 

Kısaca, okul planı dıştan rahatça anla-
şılabilmektedir. 

Sınıflar 36 şar kişilik olup, azamî 40 
kişi alabilir. Her sınıf 7.00 X 8.00 m.t. eba-
dında ve 56 m2 dir. Her sınıfın yanında bir 
gardrcp mahalli: tesis edilmiştir. Sınıflar, 
doğu ve güneye doğru cihetlendirilrniştir. 
Ayrıca her sınıf, iki yönden ışık alacak şe-
kilde, tek satıhlı eternit bir çatı ile kaplan-
mıştır. 

Yapı tek katlı olmasına rağmen, zelzele 
yönetmeliği icabı, betonarme karkas olarak 
inşa edilmiştir. Sınıf tavanları ile irtibat kı-

sımları tavanları boşluklu blok elemanlarla 
teşkil edilmiş döşemeler üzerine, sınıflarda 
eternit ve irtibat kısımlarında sıcak asfaltla 
suya karşı izole edilmiş teras çatı şeklin-
dedir. 

Döşemeler; sınıf ve gardroplarda, idare 
kısmında vinil aspest, toplantı ve jimnastik 
salonunda gürgen parke, rampalı irtibat kı-
sımları ile öğrenci kapalı teneffüs yerleri 
sunmer karodur. Duvarlar içeriden plastik 
badana.ğ dıştan Mowilith asıllı boya ile bo-
yanmıştır. 

Jimnastik ve toplantı salonu, öğrencile-
rin tep oyunları oynayacakları düşünülerek, 
2.10 m. yüksekliğe kadar sağır tutulmuş, 
üzeri ışık yönünden cam tuğla ve havalan-
dırma için de madenî doğrama, (telli camla) 
tesis edilmiştir. 

Okulun II. ci mahalle içindeki fonksi-
yonu hususunda yalnız öğrencilere değil, ve-
lilerine de faydalı olması düşünülmüş, onun 
için toplantı ve jimnastik salonunun oku-
lun kapanma saatlerinden sonra, mahalle 
büyüklerine hizmet edebilmesi de planlama-
da dikkate alınmıştır. 

Okulun mimarisinde, 7 - 1 1 yaşlan ara-
sındaki öğrencilerin ölçüleri dikkate alına-
rak, kapalı oyun yerleri ve irtibat koridor-



na; 20 m- arsa ve 2200 m2 H- 400 = 5,5 m-
yapı sahası ve 1.200.000 TL -4- 400 = 3000 
TL/öğrenci düşer. Bu suretle Ataköy İlkoku-
lunun Bayındırlık Bakanlığının yaptırmakta 
olduğu tip ilkokullarından daha pahalıya 
mal olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu okulun ekipmanı istanbul Millî Eği-
tim Müdürlüğünce temin edilmiştir. Müelli-
fin, okulun ekipmanı konusunda ilgililer nez-
dinde yaptığı muhtelif temas ve izahlar, 
maalesef müsbet sonuçlanamamış ve bu 
okulun ekipmanı da diğer standart okulların 
sıraları ve mobilyaları ile düzenlenmiştir. 

Müellif ısrarla, bu okula; öğrencilerin 
boylarına göre ayarlanabilir, teker teker otu-
rulan tanzimi kolaylıkla değişebilir sıra ve 
sandalye projeleri teklif etmişse de netice 
alamamıştır. Millî Eğitim Müdürlüğünün bu 
konuda ileride imkân bulduğu zaman okulun 
ekipmanını yenileyeceği kanaatindeyiz. Ata-
köy I. ci Mahalle ilkokulunun da aynı anla-
yış içinde yakında realize edilmesini temenni 
ederiz. 

larında 2,40 m.t. kapılar da 1.95 m. net yük-
sekliğe kadar düşünülmüştür. 

Yapının genel kitlesinin fazla bölün-
mesi de çocuklara okulun büyük tesir etme-
mesini temin ve muhtelif noktalardan çe-
şitli perspektivler aranması dolayısiyledir. 

Aynı zamanda okulun kuzeyinde, çok 
yakınında bulunan 12 ikamet katını havi 
(K) blokları ile tek katlı olan okulun irtifa-
ları da büyük bir kontrast yaratmakta ve 
ckııl bu yüksek kitlelere ölçü vermektedir. 

Okul fuel - oil yakan kaloriferle ısıtıl-
makta, dağınık bir planı olması dolayısıyle 
dağıtım; okulun irtibat yerlerinden insan 
geçebilecek büyüklükte bir tünelle yapıl-
maktadır. 

2200 m2 yapı sahasını ihtiva eden okul 
1.200.000 TL. sına mal olmuş, bu paranın: 
600.000 TL. sı Millî Eğitim Bakanlığınca 
300.000 TL. sı Emlâk ve Kredi Bankasınca 
300.000 TL. sı TİMLO şirketinin yardımı 
olarak verilmiştir. 1.200.000 -h 2200 m2 

— 545 T L / m 2 dir. Okula T. Emlâk ve Kredi 
Bankası tarafından tahsis edilen 8000 m-' 
arsayı 400 talebeye bölersek öğrenci başı-


