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BAYETAV
Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), toplumsal, siyasal, ekonomik alanlarda ve
bizi çevreleyen ekosistemde süregiden sorunlar, farklılıklar ile yoksunluklardan kaynaklanan eşitsizlik, adaletsizlik ve
ayrımcılıkları dert edinen bir vakıf. Bunların yol açtığı ayrışmalar, kutuplaşmalar üzerine herkesi düşünmeye ve çözüm
üretmeye davet eden bir vakıf.
BAYETAV olarak barış içinde ancak farklılıklarımızdan, eşitlik, adalet ve özgürlük taleplerimizden ve bunun gerektirdiği
çabalardan ödün vermeden “bir arada yaşamanın gerekliliğini ve mümkün olduğunu” savunuyoruz. Bütün hedeflerimizi
bu kaygılar ve gelecek tahayyülü etrafında kuruyoruz.
Vakfımızın öncelikli hedeflerini, belirtilen gelecek tahayyülü ve değerler çerçevesinde tasarlanmış, hayatımıza dokunan,
değiştiren eğitim, bilgi, sanat ve politika üretimini sağlamak oluşturuyor.
İnsanın insan ile olan ilişkisi kadar, doğa ile olan ilişkisini dert edinen vakfımız, aciliyetle çözüm üretilmesi gereken çevre
sorunları karşısında “bütünleşik yaşam” perspektifini benimsiyor.
BAYETAV olarak eğitim, bilgi ve deneyimlerin ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı yapacak şekilde ve bütün bileşenler
odağa alınarak oluşturulmasına özen gösteriyoruz. Kır-kent ilişkisi, tüketim alışkanlıkları, üretim süreçleri, gıda rejimi,
atık ileri dönüşümü gibi alanlarda ekosistemle dost politikalar oluşturulmasını önemsiyoruz. Etik kavramının insandan,
bütün canlılara (ekosisteme) doğru evrilmesini ve bu doğrultuda alternatif eğitim, bilgi ve eylem oluşturulmasını elzem
sayıyoruz. İçinde yaşadığımız kente, ülkeye, dünyaya dair benzer tahayyülü ve hedefleri paylaşanlarla, işbirliği içinde
adımlar atıyoruz.
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Özel Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mülkiyeti Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesine ait 19.700 metrekare arsa üzerinde Özel Kemalpaşa Organize Sanayi
Bölgesi Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yapımını Ali Rıza ÇELİK gerçekleştirmiştir. Okulun adına
da kendisini çok zor şartlarda yetiştiren anne ve babasının adını vermiştir. Okulumuz 2019-2020 eğitim- öğretim yılında
Anadolu Meslek Programında Makine ve Tasarım Teknolojileri ve Metal Teknolojisi; Anadolu Teknik Programında ElektrikElektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Makine ve Tasarım Teknolojileri alanları ile hizmet vermeye
başlamıştır. Ders içeriklerimizi ve eğitim ortamımızı gençlerimizin; fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini ön
planda tutarak oluşturuyor, teknolojiyi etkin kullanabilen, iş birliğinin önemini bilen, üretimin ve çözümün bir parçası
olmayı tercih eden gençler yetiştirmektedir. Her öğrencimizin değerli ve öncelikli olduğunu, farklı ilgi ve ihtiyaçları
olduğunu bilerek gençlerimizi teknoloji okuryazarı, girişimci, sosyal anlamda gelişmiş, etkili yetişkinler olarak yarınlara
hazırlamaktadir. Yepyeni bakış açılarıyla yaşadıkları ülkeyi ve dünyayı güzelleştirecek, yenilikçi fikir ve üretimleriyle,
mesleki ve teknik alanda, sektör uygulamaları doğrultusunda donatılmış atölye ve laboratuvarlarımız aracılığıyla, insanlığa
katkı sağlayacak bireyler yetiştirmektedir.
Web : www.kosbimtal.k12.tr
Adres : Kemalpaşa OSB Mah. 16. Sokak No:1 Kemalpaşa-İZMİR
Tel : 0232 870 2828
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ROLAB STUDIO
Rolab Studio, mimari ölçekten obje ölçeğine kadar, bugünün sorunlarını yarının gelişen teknolojileri ile ele alarak,
çeşitli ölçeklerde projeler üretmekten tasarım ve üretim ofisidir. Bu kapsamda farklı ölçeklerde projeler geliştirmekle
birlikte, aynı zamanda eğitim atölyeleri düzenlemektedir.
Rolab Studio olarak, maliyet ve üretim zamanını optimize ederken, inşaat sektörünün de sebep olduğu karbon ayak
izini azaltmaya odaklanarak; hesaplamalı tasarım, otomasyon ve dijital üretim yöntemleri yardımı ile projeler ve üretim
teknikleri geliştiriyoruz. İnovasyona, yeni teknolojilere ve materyallere yönelik araştırmalara olan tutkumuz, mimarlığın
sınırlarını zorlarken öğrenmemizi ve yeniliklere adapte olmamızı sağlıyor.
Hazal Yılmaz, robotik üretim ve hesaplamalı tasarım konusunda uzmanlaşmış bir iç mimar ve araştırmacıdır. Lisans
derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden İç Mimarlık Bölümü’nde tamamladıktan sonra, IAAC’te (The Institute for
Advanced Architecture of Catalonia) Robotik Üretim ve İleri İnşaat Teknikleri alanında yüksek lisans eğitimine devam
etmiştir. IAAC/ Barselona’da araştırma görevlisi olarak çalıştığı dönemde Global Yaz Okulu’nda robotik üretim ve
hesaplamalı tasarım konusunda asistan olarak çalışmış ve bu alanda birçok seminerde yer almıştır, buna ek olarak
‘MetaForm’ projesi ile Reshape (Wearable Design) yarışmasında 3.lük ödülünü almıştır. Rolab Studio kurucu ortaklarından
biri olan Hazal Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde robotik üretim alanında seminer yürütücülüğü
yapmakta ve bilgisayar odaklı temel tasarım stüdyosunda yarı zamanlı eğitmen olarak çalışmaktadır.
Yiğitalp Behram, bilgisayar odaklı tasarım ve üretim süreçlerini birbirine bağlayan, hesaplamalı tasarım, dijital üretim
ve görselleştirme konusunda uzmanlaşmış bir mimardır. Lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde
tamamladıktan sonra IAAC’te (The Institute for Advanced Architecture of Catalonia) İleri Mimarlık alanında yüksek
lisans eğitimine devam etmiştir. Barselona’da bulunduğu sürede Llum BCN – Festival de las Artes Lumínicas 2019,
Barcelona Building Construmat 2020 ve IAAC Exhibition at Barcelona Pavilion by Mies van der Rohe gibi birçok sergi
ve festivalde görev almıştır. Teğet Mimarlık ile Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nun tasarım ve geliştirme çalışmalarına
katılmıştır. Rolab Studio kurucu ortaklarından biri olan Yiğitalp Behram aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde
bilgisayar odaklı temel tasarım stüdyosunda yarı zamanlı eğitmen olarak çalışmaktadır.
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PLASTİK DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ
Plastik, dünyadaki en değerli malzemelerden biridir. Hafif, güçlü, şekillendirilmesi kolay ve geri dönüştürülmesi sonucunda
değerli ürünler ortaya çıkarır. Ancak plastik, üreticiler tarafından tek kullanımlık ve değersiz bir malzeme olarak görülerek
muazzam miktarlarda üretiliyor ve dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kullandığımız tüm plastiğin sadece %10’u
geri dönüştürülüyor, geri dönüştürülmeyen plastikler ise depolama alanlarına gönderilerek ya yakılıyor ya da doğal
kaynaklarımıza karışarak dünyamıza geri kazanamayacağımız zararlar veriyor.
Geri Dönüştürülmüş Plastik Atölyesi; geri dönüştürülmüş plastikten üretilen dayanıklı, kaliteli ve tasarım yönü
yüksek ürünlerle Türkiye ve Dünyadaki plastik sorununa farkındalık ve çözüm getirmeyi planlıyor. İnsanlığın en büyük
problemlerinden biri olan plastik atık sorununa,katılımcılarla birlikte üretim bilgimizi ekleyerek farkındalık uyandırmayı
ve atık plastiklerin değerini ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. Bu workshop sonucunda atık plastikleri kullanarak üretim
teknikleri geliştiren ve birlikte prototipleme sürecine giren katılımcılar, atölyenin sonunda atık plastikleri değerli birer
ürün haline getirmeyi öğreniyorlar. Bununla birlikte bu workshopta üretim sonucunda çıkan atıkları ise bir sonraki
workshop için saklayarak, bir sonraki workshop’ın malzemelerini tekrar atıklardan oluşturuyor oluyoruz. Bu sayede
atıklarımızı tekrar tekrar kullanarak birbirine eklenen workshoplar serisi oluşturmayı hedefliyoruz.
Bu atölyelerin sonucunda katılımcılar plastik atık sorununa çözüm üretirken plastiğin yapısı ve dönüştürülme teknikleri
ile ilgili çalışmalar yapacak ve bu alanda henüz Türkiye’de kullanılmamış olan plastik atıklarından üretilen levhalarla
çalışma fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda tasarım ve üretim stratejileri üzerinde çalışmalar yapacaklar. Atölyenin sonunda
üretilmesi hedeflenen 1/1 ölçekli prototipler ile el aletleri ve cnc makineleri ile çalışma deneyimi de kazanacaklar.
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1 .G ü n
10.00-10.30 - Plastik Atık Problemi

12:30-13:30

• Tek kullanımlık plastik üretiminin sebep olduğu sorunlar

Öğle arası
13:30-14:00 - SheetPress ile Levha Üretimi

nelerdir?
• Plastik atıkları doğamıza ve çevremize ne gibi zararlar

• Plastik atıklarından levha çıkartmak için gerekli aşamalar

vermektedir?

nelerdir?

• Bu soruna nasıl bir çözümle yaklaşabiliriz?

• Sheetpress makinesi ile hangi tür plastikleri geri

• Geri dönüşümün etkileri nelerdir?

dönüştürebiliriz?

Tartışma&fikir geliştirme çalışması.

• Bu makinenin çalışma prensibi nedir?

10:30-11:00 - Plastik Geri Dönüşüm

• Üretim sonucunda hangi boyutlarda levha çıkarabiliriz?

• Dünyada plastik geri dönüşüm ile ilgili ne tür projeler

Bu levhanın kalınlığı ve üretim potansiyeli nedir?

geliştirilmektedir?

• Bir levha üretimi için dönüştürülen atık miktarı ve üretim

• Türkiye’de yerel geri dönüşüm merkezleri var mi? Bu

için harcanan süre nedir?
14:00-17:00 - Tasarıma Giriş

merkezlerde üretilen projeler nelerdir?
• Bu merkezler geri dönüşüme ve plastik atık sorununa ne kadar

• Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda levhaları nasıl bir

katkıda bulunmaktadır?

tasarımda kullanabiliriz?

Tartışma & fikir geliştirme çalışması.

• Bu tasarım için birleşim detayları neler olabilir?

11:00-11:30 - Geri Dönüştürülmüş Plastik Türleri

Levhanın üretim potansiyeli ile tasarım karşılaştırması

• Geri Dönüştürülmüş plastik türleri nelerdir?

yapılarak üretim için gerekli tasarım sürecine giriş.

• Doğada bulunan atık plastiklerin türlerini nasıl anlayabiliriz?

17:00-18:00 - Lecture

• Hangi

• Online Konusma / MetamorficaLab Columbia

plastikler

ne

tür

işlemlerden

geçerek

geri

Bir günlük eğitimin sonucunda katılımcılar plastik atıkları

dönüştürülmektedir?
Hdpe, pp, pet gibi plastik türleri ele alınarak bunların geri

ile ilgili sorunları ele alırken bu sorunların çözülmesi için

dönüşümü ile ilgili tartışma & fikir geliştirme çalışması.

üretim ve tasarım teknikleri geliştirmeye başlayacaklar.

11:30-12:30 - OpenSource Plastik Dönüşüm Makineleri
• Geri dönüşümiçinn ne tür makineler kullanılmaktadır?
• Bu makinelerin özellikleri ve üretim teknikleri nelerdir?
• Hangi makineyi hangi üretim tekniği için kullanabiliriz?
• Hangi plastik türlerini ne tür makinelerle birlikte kullanabiliriz?
Bu makineler ile ilgili open-source kaynaklar üzerinden çalışma.
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2 .G ü n

3 .G ü n

10.00-11.00 - Tasarım & Kritik

10.00-12.00 - Sunum

• Hazırlanan tasarımlar üretim tekniği ile bağlantılı mi? Bunun

Bu modülde katılımcılar üretim teknikleri üzerinde fiziksel

için geliştirilebilecek stratejiler nelerdir?

olarak çalıştiklari prototipleri mimari sunum diline cevirerek,

Katılımcıların tasarımları üzerinden birebir kritik verilerek,

fikirlerini diagramatik olarak sunuma dokecekler.

tasarım dosyaları üretime uygun hale getirilecek. Bununla birlikte

12:00-16:00 - Jüri & Sergi

yapılan üretimlerde kullanılacak bağlantı detayları geliştirilecek.

Üç günlük atölyenin sonunda katılımcılar projelerini fiziksel

11:00-11:30 - Workspace Kullanımı ve Güvenlik Önlemleri

ve dijital olarak sergileyerek, sergiye gelen kişilerle birlikte

• Atölye boyunca kullanılacak el aletleri nelerdir?

ortak bir sunum alanı oluşturulacak.

• Hangi el aleti hangi üretim için kullanılır?
• Bu üretim süresince hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

Bir günlük eğitimin sonucunda katılımcılar 1/1 ölçekte

Bu sorular çerçevesinde katılımcılar uygulamalı olarak el aletleri

tasarımlarını üreterek bu alanda deneyim kazanmış

ve güvenlik önlemleri hakkında eğitim alacaklar.

olacak.

11.30-12.30 - Üretim
Bu modülde katılımcılar üretim teknikleri üzerinde fiziksel
olarak çalışarak prototiplemeye başlayacak. Bununla birlikte
geliştirdikleri üretim & birleşim sistemi ile ürünün 1/1 ölçekte
üretimini tamamlayacak.
12:30-13:30
Öğle arası
13.30-18.00 - Üretim
Bu modülde katılımcılar üretim teknikleri üzerinde fiziksel
olarak çalışarak prototiplemeye başlayacak. Bununla birlikte
geliştirdikleri üretim & birleşim sistemi ile ürünün 1/1 ölçekte
üretimini tamamlayacak.
Bir günlük eğitimin sonucunda katılımcılar tasarımlarını
üretim teknikleri doğrultusunda finalize edecek. Bununla
birlikte üretime başlayarak bu süreçte aletlerin kullanımı
hakkında deneyim kazanmaya başlayacak.
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PLASTİK/TÜRLERİ

M O D U L1

EĞİTİMİ
Plastik nedir? Nereden geliyor, ne kadar plastik tüketiyoruz? Hangi tür
plastikler geri dönüştürülebilir? Plastik türleri nelerdir ve bunları nasıl
tanıyabiliriz? Bu modülde, üzerinde çalışacağımız malzemeyle nasıl bir
üretim geliştirebiliceğimizi öğrenmek amacı ile plastiğin temellerini ele
alıyoruz!
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TO P L A N M A /AY I R M A

MODUL2

EĞİTİMİ
Günlük olarak büyük miktarda plastik satın alıyor, kullanıyor ve üretiyoruz.
Bu plastik genellikle çok kısa bir süre için kullanıldığında sürece atık olarak
nitelendiriliyor. Bu modülde atık olarak nitelendirilen plastikleri topluyor ve
türlerine göre katılımcılarla birlikte ayırıyoruz. Bu sayede gündelik hayatta
kullandığımız plastikleri bir önceki modülde öğrendiğimiz bilgilerle birlikte
yorumlamaya başlıyoruz!
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PA R Ç A L A M A

MODUL3

EĞİTİMİ
Toplanan plastiklerin makinelerden geçerek üretime katılabilmesi için
öncelikle parçalanması ve çapak haline getirilmesi gerekir. Bu modülde
katılımcılarla birlikte plastikleri nasıl parçalayabiliceğimize yoğunlaşarak
farklı boyuttaki çapakların hangi üretim teknikleri için uygun olduğunu
öğrenmeye başlıyoruz.
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LEVHA

M O D U L4

EĞİTİMİ
Tasarım ve üretim tekniklerini incelenmeye başladığımız bu modülde,
parçalanmış HDPE, PP atıkları ile Rolab tarafından üretilen ve İzmir’e taşınan
1000x1000x10mm levhalar incelenecek. Önceki modüllerde öğrendiğimiz
bilgiler doğrultusunda, modülün sonunda tasarım ve üretim tekniklerini
birlikte belirleyerek prototipleme aşamasına hazırlanmış olacağız.
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Sheetpress makinesinin amacı, hurda halde parçalanmış plastiklerden kalıp yardımıyla levhalar oluşturmaktır.
Üretilen levhaların kalınlığı, şekli, renkleri tasarıma göre istenildiği gibi değiştirilebilmektedir. Çıkan ürün mimari
elemanlarda kaplama malzemesi olarak kullanılabilir nitelikte ve güçtedir. Aynı zamanda mobilya üretimi konusunda
da yeterli niteliklere sahiptir. Ancak çıkan kimyasal gazdan dolayı bu işlem havalandirma sisteminin kurulmus olduğu
kapalı alanlarda yapılabilmektedir. Bu bağlamda sheetpress makinesini oraya getirip öğrencilerle üretimi mümkün
olamayacağı için, Rolab olarak ürettiğimiz plakaları workshop için İstanbul’dan İzmir’e getirerek katılımcıların bu
levhalarla çalışabilmesini amaçlıyoruz.
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PROTOTİPLEME

MODUL5

EĞİTİMİ
Peki bu dönüştürülmüş levhaları işleyerek birer ürün haline nasıl getirebiliriz?
Levhaların işlenmesinde bir çok farklı yöntem vardır. Dekupaj testeresi
veya masa testeresi gibi ahşap işleme araçlarını kullanabileceğimiz gibi aynı
zamanda CNC gibi daha gelişmiş yöntemleri de kullanabiliriz.Bu modülde,
levhaların işlenme tekniklerini katılımcılarla birlikte fiziksel olarak çalışarak
kesfediyor olacağız.
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P R O T O T İ P / Ö R N E K L E R İ

Precious Plastic / Masa

Precious Plastic / Masa
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Precious Plastic / Tabure

CONFETTI / Sehpa
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Rolab Studio / Kutu
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Precious Plastic / Duvar
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