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Camekan kaplama, ön cephedeki ritmik
yapılandırmayı güçlendiriyor; binaya açık
bir görüntü ve bir çeşit hafiflik kazandırıyor.
Terapi ve hastalar için olan tüm odalar ve yeni
donanımlı OP’ler kuzeyde bulunuyor ve farklı
bakış açıları oluşturuyor. Yüksek pencereler
doğal aydınlatma koşullarını güçlendirerek iç
mekan kalitesini arttırıyor.
Elektronik renkli cam, bir düğmeye basarak
kullanılabiliyor ve odayı hızlıca karanlık hale
getirebiliyor. Bina, oda sayısı düşünülünce
çarpıcı bir dizi odaya zemin hazırlayıp tutarlı
bir ifade sergiliyor. 2016 yılından beri hizmet
veren kliniğin tasarımı; doğrudan binanın
fonksiyonlarına hitap ederek ve yerleşim yerinin
zorluklarını yanıtlayarak başarılı bir örnek
sergiliyor. Tarihi ve modern arasındaki karşılıklı
etkileşimi ve kalitesi sayesinde hastane eşsiz bir
yapı haline geliyor.
• The glazing provides a rhythmical structuring
of the façade and gives the building a clear
appearance and a kind of lightness. All rooms for
therapy and patients as well as the new equipped
OPs are located in the north and provide outlooks
without conceding insights. Room-high windows
offer natural lightning conditions and visually
draw in the environment into the inside of the
building. Electronic tintable glass can be used at
the push of a button and allow – especially for
sensitive eyes – to dim out the room.
The building exceeds through a stunning
sequence of rooms and a coherent formal and
substanced expression. The clinic is in service
since 2016 and is a successful example of how a
structure directly addresses the conditions of the
task and the challenges of the site. In addition to
the interplay between history and contemporary,
most importantly it is the outstanding quality that
makes the hospital an extraordinary building.

1. ZEMİN KAT PLANI / GROUND FLOOR PLAN
2. BODRUM KAT PLANI / BASEMENT FLOOR PLAN
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