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İNORGANİK PARAZİT - PSİKO-EKOLOJİK REHABİLTASYON MERKEZİ

PROJE RAPORU 

Kayseri kent merkezine yakın, tarihi bir yerleşim yeri olan Tavlusun; kentli için yoğun rutin yaşam

içerisinde sakin bir sayfiye bölgesidir. Her ne kadar yakın çevresini 21. yy ’ın kopyalama konut

stratejisi ile üretilmiş niteliksiz ve “biricik” olmayan yapı yoğunluğu sarmış olsa da; Tavlusun, tarihi

özgün dokusunu kaybetmemiş ve stratejik kentsel tasarım planları ile “yeniden merkez” haline

getirilmek istenmiştir. Üretilen kentsel tasarım planı dahilinde Tavlusun’ da ekolojik bir merkez

yapılması yine 21. Yy ın önemli konularından biri olan sürdürülebilirliğin gelişmesi ve yayılması

açısından gerekli görülmüştür. İyi Vista (Derevenk vadisi ve Erciyes dağı), sakinlik ve doğal yaşam

dikkate alınarak ekolojik öğretiler dahilinde bir psikolojik rehabilitasyon merkezi tasarlanmıştır. Tarihi

dokuyu bozan niteliksiz betonarme müstakil yapılar ayıklanmış ve eğimin tüm Tavlusun için en üst

noktasında proje tasarlanmıştır. Tavlusun’ daki : eğim, yapı, sokak, malzeme ve tarihi bellek verilerinin

detaylı analiz ve rölöve çalışmalarıyla yapılan analizleri sonucunda tasarım şekillenmiştir. Dokudaki

organik parametrelere uyma prensibi yapının kendi içerisinde “İNORGANİK” bir parazitlenme

halinde kurgulanmıştır. Yerleşimdeki kılcal, dar sokaklarla çevrelenen açılı yapılara zıt olarak ; net, dik

açılar plan tasarımında kullanılmıştır. Oturduğu eğimi yeniden kuran, kullanıcısına yarı açık mekanları

bu şekilde vadeden, cephe rengini Tavlusun’un renk skalasından alan proje; enerjisini yenilenebilir

kaynaklardan elde ederek sürdürülebilirliğini de kullanıcısına ve çevresine sunmuş olur. En

nihayetinde elde ettiği ekolojik verileri , pandemi süreci gibi zorlu psikolojik dönemlerde desteğe

ihtiyacı olan insanlara yeni günlük rutinlerle aktaran, onları rehabilite eden bir yapı tasarlamak

amaçlanmıştır.

PROGRAM:

Yapı İçerisinde Çeşitli Hizmet Birimleri Dahilinde Yönetim, Spor, Konaklama Birimleri, Grup Toplantı

Odaları, Psikolog Ve Uzman Odaları, Sürdürülebilirlik Atölyesi, Otizm Ve Dil Becerileri Atölyesi, Yoga

Ve Enerji Dönüşüm Salonu, Açık Mutfak, Ahır Ve Kümes, Yemekhane, Çok Amaçlı Salon Ve Fuaye,

Bitki Ve Mantar Yetiştiriciliği Atölyeleri, Toprak Heykel Ve Resim Atölyesi, Rüzgarla Müzik Atölyesi,

Müzik Stüdyosu, Kütüphane, Kapalı Otopark Ve Meteorolojik Bahçe İçerir.

RUTİNLER :

Psiko-ekolojik rehabilitasyon merkezi ekolojik öğretiler aracılığıyla psikolojik rehabilitenin uygulandığı

bir projedir. Proje bünyesinde kullanıcıların duyu organlarına yönelik mekanlarla günlük rutinler üretir.

Kullanıcılar bu rutinlerin düzenlenmesinde uzman desteği alır. Proje sadece bir rehabilitasyon merkezi

olarak çalışmaz. Çevresindeki yaşama bir kültürel buluşma noktası olanağı da ekler. 320 kişilik çok

amaçlı salonu sayesinde tiyatro oyunları, konserler ve konferanslar burada sergilenebilir. Kullanıcılar

ekolojik yöntemleri kendi günlük yaşamlarında kullanmayı da burada öğrenirler. Sürdürülebilirlik

atölyesinde öğrenilen bilgiler ve yapılan atölye çalışmalarıyla ihtiyacı olan insanlara yardım girişimleri

bu yapıda yapılır. Otizm ve dil becerileri atölyesiyle yakın çevrede bulunan ve özel eğitime ihtiyacı

olan çocukların destek alması sağlanır. Yani yapı tek tip bir kullanıcıya hizmet etmez. Çocukların

erken yaşta görmesi mühim olan eğitimi bu yapıda tamamlayabilir. Bitki ve mantar yetiştiriciliği

atölyesi ile kullanıcıların çeşitli sorumlulukları üstlenebilme kabiliyetleri artırılır. Ayrıca yapı çevresinin

yeşil doku gelişimi için bu atölye önem taşır. Rüzgar ile müzik atölyesinde ise doğanın sesini

düzenleme ve yaratıcı düşünce ortamı sağlanır. hatta bu sesler stüdyoda kaydedilebilir. Toprak ile

heykelcilik atölyesi yeni yetenekleri keşfetmeyi kullanıcılara mümkün kılar.










