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Assuta Sağlık Merkezi
Assuta Medical Hospital    ENGLISH SUMMARY ON PAGE 88

Projede, U biçimli omurga ana dolaşım işlevini yerine getiriyor.
Hasta odaları park boyunca geniş manzaralar sunuyor.
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» Yaklaşık 50.000 m2’lik bir alana yayılan 280 yataklı Assuta 
Sağlık Merkezi, Tel Aviv’de kapsamlı bir tanı ve tedavi 
merkezi olarak hizmet veriyor. Assuta Sağlık Grubu’nun 
İsrail’de 6 sağlık kompleksi daha var. Tel Aviv’in kuzeyinde 
yer alan bu proje, Habarzel Caddesi’nde Hayarkon Nehri 
kenarındaki Hayarkon Parkı sınırları içinde yer alıyor. 

Zeidler Partnership Architects, bu projeyle yerel 
ortakları Moore Architects + M. Brestovisky Architects ve 

Yaz› ve foto€raflar
Zeidler Partnership 
Architects taraf›ndan 
YAPI dergisi için özel 
olarak gönderilmifltir. 

Fo toğ raf lar/Photos: 
Tom Arban
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Urban Designers ile birlikte 2013 Ontario Mimarlar Birliği 
Ödülü’ne değer görülen 15 firmadan biri oldu. Assuta 
Sağlık Merkezi’nin bir sağlık köyü olarak tasarlandığının 
altını çizen Zeidler Partnership Architects ortaklarından 
baş tasarımcı mimar Tarek El-Khatib, bu fikrin gelecekte 
yerel olarak öteki sağlık tesislerinde de izlenmesini umut 
ettiklerini söyledi. 

Projenin tasarımında mimarlar, bağlama duyarlı 
bir biçimde ve geleneksel Akdeniz yamaç köylerinden 
esinlenerek, yapı kütlelerinde farklılaşmaya gitmişler. Ortak 
alanlar ve klinik hizmetler, üstlerindeki hasta odaları ile 
birlikte teknik bir “kaide” oluşturmuş. Projede, U biçimli 
omurga ana dolaşım işlevini yerine getiriyor. “Kaide”deki 
açılı bir kesik ise sokaktan ana girişi belirliyor. Bu omurga 
daha sonra Hayarkon Parkı boyunca ve sokağın ardına dek 
bina içi dolaşımı sağlıyor. Hasta odaları park boyunca geniş 
manzaralar sunuyor.     

Projenin kompozisyonu, ağır kırmızı bir kayanın üzerine 
oturtulmuş görsel olarak hafif, beyaz bir kütleden oluşuyor. 
Kırmızı kaya yapının içinde de devam ederken, Ürdün’ün 
Petra kentindeki kaya geçitlerini andıran ortak alanları 
tanımlıyor. Ruhsal dinginlik ise ortak avlu ve park arasında 
yer alan “düşünceye dalma” mekânında yoğunlaşıyor. Bir 
bomba sığınağı olarak tasarlanan baza, ağırlığıyla, üstündeki 
çok pencereli odalarla zıtlık oluşturuyor. Kısacası, projede 
mimari tasarım; kültürel, fiziksel ve programsal sorunları bir 
arada çözüyor.
İngilizceden çeviren: Sercan Altan
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1 Giriş Atriyumu Entrance Atrium
2 Batık Bahçe Sunken Garden
3 Yeraltı Otoparkı Underground Parking
4 Ara Alan Interstitial Space
5 Yatılı Hasta Kanadı Inpatient Wing
6 Cerrahi Servisi Surgery Services

1 Atriyum Atrium
2 Yeraltı Otoparkı
Underground Parking
3 Bina Kaidesi Base Building
4 Ara Alan Interstitial Space
5 Yatılı Hasta Kanadı
Inpatient Wing
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1 Aile Dinlenme Salonu Family Lounge 2 Ziyaretçi Asansörleri Visitor’s Elevators 3 Personel Bölümü Staff Hub 4 İki Kişilik Yatak Odaları 2 Bedroom 5 Tek Kişilik Yatak Odaları 1 Bedroom
6 Servis Asansörleri Service Elevators 7 Servis Odaları Service Rooms 8 Personel Odaları Shared Staff Rooms 

Altıncı Kat Planı - Yatan Hasta Katı Level 6 - Inpatient Unit

1 Bina Kaidesi Base Building 2 Giriş Atriyumu Entrance Atrium 3 Yatılı Hasta Kanadı Inpatient Wing 4 Arabayla Yaklaşım Drop Off 5 Kamyon Alanı Truck Court 6 Parkla Bağlantı Link to the Park

Vaziyet Planı Site Plan
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1 Ana Giriş Main Entrance 2 Atriyum Atrium 3 Kafeterya Cafeteria 4 Dializ Dialysis 5 Mağazalar ve Eğitim Birimleri Retail and Education 6 Mal Kabul ve Servisler Receiving and Services
7 Poliklinik Walk in Clinic 8 Batık Bahçe Sunken Garden 9 Parkla Bağlantı Link to the Park

Zemin Katı Planı Ground Floor Plan

1 Atriyum Atrium 2 Yönetim Administration 3 Merkez Laboratuvar Central Laboratory 4 Ayakta Tedavi Kliniği Ambulatory Clinics 5 Diş Kliniği Dental Clinic 6 Şapel Chapel

İkinci Kat Planı Second Floor Plan

7

6

3

2

9

5

1
4

8

4

3

5

1

6

2



88 YAPI 381 AĞUSTOS 2013 

Assuta Medical 
Hospital
Tel Aviv, Israel
» Zeidler Partnership Architects with local 
architects Moore Architects + M. Brestovisky 
Architects and Urban Designers, is one of 15 
firms to have been presented with a 2013 Ontario 
Association of Architects Award. Zeidler received 
an award for the Assuta Medical Center project.
Tarek El-Khatib, senior partner and lead design 
architect, says, “We are excited to see that the 
OAA is celebrating international architecture 
designed by Ontario firms. The Assuta Medical 
Centre was conceived as a healing village and 
we hope to continue building on these ideas for 
future healthcare facilities locally.” 
The OAA awards are judged based on the 
following criteria: creativity, context, 
sustainability, good design/good business and 
legacy. The Assuta Medical Center demonstrates 
all of these qualities.
In response to the context and inspired by 
traditional Mediterranean hillside villages, the 
architects differentiated the building mass: 
public spaces and clinical services form a 
technical base with inpatient rooms above. In 
the old hospital, the central garden connected 
all uses; however, this circular concept could 
not be implemented on the narrow site. Instead, 
a “U”-shaped spine anchors the program while 
acting as the main wayfinding device. An angled 
cut at the base marks the main entrance from the 
street. The spine then draws circulation through 
the building, alongside Hayarkon Park and back 
to the street.
Conceived as a healing village sitting atop a 
cavernous rock, the composition comprises a 
visually light white mass sitting on a heavy, 
red stone base. The red stone continues inside 
the building, defining public spaces that 
evoke rock passageways of the city of Petra, 
Jordan. Spiritual wellness is centred in the 
“contemplation space”, a room floating between 
the park and the public atrium. The plinth, 
designed to function as a bomb shelter, is a visual 
and metaphorical weight in contrast to the upper 
bedrooms with their numerous windows. Found 
in translation, the architecture resolves cultural, 
physical and programming challenges.
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Mimari Tasarım
Stephane Malka

Tasarım Ekibi 
Alice Barrois,
Tristan Spella

Maliyet
290.000 Avro

Alan
450 m² 

3D Görselleştirme
Laurent Clément, 
Tristan Spella 

Paris, Fransa

AME-LOT
AME-LOT    ENGLISH SUMMARY ON PAGE 97

Tasarımda, yapının kabuğu var olan bir modülden kurgulanıyor:
“ahşap palet.” Paletlerin modülerliği, kullanıma göre sürekli çeşitlenen 
farklı geometriler yaratıyor.
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» Ekolojik stratejiler, aslında, çoğunlukla malzeme üretim 
fazlasına neden oluyor; fabrikaların müşterisi olarak enerji 
tüketiyor ve dünyanın kirlenmesine yol açıyor. Oysa gerçek 
ekolojik mücadele; sözde hayırsever, ticari kurumlarca değil, 
malzemelerin yeniden ayrıştırılması ve yapıma hazır (ready-
made) malzemelerle yapılan denemelerle mümkün. Amelot 
Caddesi üzerindeki öğrenci yurdu projesi, kendisini (sağır 
bir duvarın etkalınlığı kadar) kentsel bir aralığa yerleştiriyor. 
Strüktür mevcut yapıyı saran sağır duvarların keskin uzantısı 
olarak kentle ilişkileniyor. 

Hiçbir yapı yıkılmadan ve atık çıkarılmadan uygulanması 
hedeflenen tasarımda, yapının kabuğu var olan bir modülden 
kurgulanıyor: lojistik alanında kullanılan “ahşap palet”.

Kullanılan yatay menteşelerle yukarı doğru birbirine 
eklemlenen paletler geniş açıklıklara ya da mahremiyete olanak 
tanıyor.

Paletlerin modülerliği, kullanıma göre sürekli çeşitlenen farklı 
geometriler yaratıyor.

Mevcut malzemelerin yeniden ayrıştırılmasıyla üretimden 
kaynaklanan enerji kaybına ve atığa neden olan ek uygulamalar 
olmaksızın geri dönüşüm gerçekleştiriliyor. 

Gerçek çevreci yaklaşımlar yıkımda değil, yapı mirasımıza 
yapılan müdahalelerde yatıyor.
İngilizceden çeviren: Gizem Kıygı

Yaz› ve foto€raflar
Malka Architecture 
taraf›ndan YAPI 
dergisi için özel olarak 
gönderilmifltir. 

AME-LOT
Paris, France
» In reality, ecological strategies often generate 
an over-production of materials, becoming 
energy-vores and clients of factories, the 
polluters of the world. The real ecological combat 
is within the reappropriation of materials and 
experimentations with ready-made objects, far 
from the so-called benevolence of subsidized 
agencies. The student housing on rue Amelot is a 
project that inserts itself into an urban interstice: 
the thickness of a blind wall.
It’s within the thickness of these walls that this 
thin building is constructed. The urban form is a 
strict extension of the blind walls, which houses 
using the existing.
No building is destroyed, and no pollution 
generated. The skin consists of an existing 
module: the wooden pallet.
Held using horizontal hinges, the pallets contract 
towards the top, allowing privacy or large 
openings.
The modularity of the various palettes creates 
varied geometries, which are based on use and 
constantly regenerated.
The reappropriation of materials recycles the 
existing without additional processing, which 
would cost energy in terms of production and 
create byproduct pollution.
The real environmental approach consists not in 
destruction, but in superimposing interventions 
upon our built heritage.PR

O
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PR
O
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Mimari Tasarım
r2k-architectes

Tasarım Ekibi 
Veronique Klimine, 
Olavi Koponen

Ahşap Mühendisliği
Gaujard Technologies, 
Xavier Ceccarello

Konstrüksiyon
Holzbau Amann

Resim Çalışmaları
Lauri Ahlgren

Kullanılan Ahşap Miktarı
3.000 m3

Alan
9.500 m2

Maliyet
18,6 milyon Avro

Limeil-Brevannes, Fransa

Pasteur Okulları
Pasteur School Groups    ENGLISH SUMMARY ON PAGE 80

1.000 öğrenci kapasiteli bu okul, Fransa’nın en büyük okul 
komplekslerinden biri. Beş ayrı okuldan oluşan bu komplekste her okul, 
kendi kimliğini yaratmış.
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» Üç ilkokul ve iki anaokulundan oluşan yapı kompleksi Paris 
yakınlarındaki Limeil-Brevannes’de yer alıyor. Komplekste 
toplam 50 derslik bulunuyor. Projenin yapımına yönelik 
“conception-construction” (kavram-yapım) adı verilen bir 
yarışma yöntemi kullanıldı. Yarışmaya katılan ekipler tasarım 
önerisini ve inşaat bütçesi teklifini birlikte verdiler. Yarışma 
programına okulların yanısıra bir de 46 dairelik apartman 
yapısı eklendi. Teslim süresi bir aydı. Belediye için ana ölçüt 
okulun ahşaptan yapılmasıydı. Kazanan proje, Nisan 2011’de 
açıklandı. Binanın açılışıysa 18 ay sonra yapıldı. Apartmanın 
yapımınaysa bu yıl, Nisan ayında başlandı. 

Bu kompleks, şehir merkezindeki kentsel mekânların 
geleceğini yeniden tanımlama konusunda kritik anlamlar ifade 

Yaz› ve foto€raflar
r2k-architectes 
taraf›ndan YAPI 
dergisi için özel olarak 
gönderilmifltir. 

Fo toğ raf lar/Photos: 
Jussi Tiainen

ediyor. Binanın kuzeyinde binayla karşılıklı duran Belediye 
Sarayı bulunuyor. Güneydeyse yeni apartman binaları 
yapılacak. Kuzeyle güney arasında 4 metrelik bir kot farkı var. 
Kompleksin batısında müstakil konutlar yer alıyor. Kompleksin 
bulunduğu arazinin parçalı bir yapısı var. Bu tasarımda, iç 
ve dış mekânları birleştiren tanımlanmış kentsel mekânlar 
yaratılmak istendi.

1.000 öğrenci kapasiteli bu okul, Fransa’nın en büyük okul 
komplekslerinden biri. Okullardan oluşan bu komplekste her 
okul, kendi kimliğiyle yaratılmak istendi. Her okul kendi avlusu 
içinde gruplaştı. Yemekhane ve kütüphaneler ortak kullanılıyor. 
Burada amaç her okulun kendi egemenliğini kurması.
İngilizceden çeviren: Burçin Yılmaz
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Kesitler Sections

Plan
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Pasteur School 
Groups
Limeil-Brevannes, France
» The building is located in Limeil-Brevannes, 
near Paris. It consists of three preschools and 
of two elementary schools. As the method of 
commissioning was used so called “conception-
construction” system, where the competition 
teams propose both all plans and the 
construction on fixed price. Beside schools, an 
apartment building of social housing of 46 flats 
was included to the competition program. Time 
for the competition was one month. The decision 
for the winner was made in April 2011 and the 
inauguration of the building was held 18 months 
later. The construction of the apartment building 
starts in next April.
The mayor of the city is politically left and 
committed with sustainable issues. He wanted to 
have wooden schools and it was for him the main 
criteria, with urban issues when making the choice. 
As architects, we saw two issues in the work:
The new building would have crucial meaning 
in redefining the future urban space of the city 
centre. The town hall is facing the building in 
north and beside it will be the “mediatheque”. 
The southern side will be connected to a square 
formed by new apartment buildings. The 
difference in latitude from north to south is
4 meters. By its western side, the site connected 
to private house fabric. Nowadays, the area is 
scattered and we wanted to achieve precisely 
formed urban spaces. The area had the urban 
plan, but our proposal was very different from it.
As a school building, it is one of the biggest 
in France, around 1000 pupils. We wanted to 
create for every school its own identity and its 
own community in the big overall frame. Each 
school is grouped around its own courtyard. The 
schools are principally very traditional following 
classroom structure. They have a common 
restaurant and library, but the will was that 
every school ought to be its own empire. Our goal 
was to connect inner and outer spaces seamlessly.
Because the way of construction (Lingnotrend), 
the planning principal is rationalistic.


