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ERZİNCAN 
HAVALİMANI

Yorumlanmış, Özgünleştirilmiş Yerel İnşaat  
Teknikleri ve Ekonomik Çözümleri

Proje Tarihi: 2009
Yapım Tarihi: 2011
Toplam İnşaat Alanı: 52,746 m²
İşveren: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 
Ana Yüklenici: Ser Yapı A.Ş. 
Mimari Proje: Hazan Mimarlık Ltd. Şti. 
Statik Projesi: Aday Grubu
Mekanik Projesi: CG Mühendislik 
Elektrik Projesi: DEHA Mühendislik
Fotoğraflar: ZM Yasa Fotoğraf

İÇ VE DIŞ HATLAR 
TERMİNALİ

TASARIM:

HAzAn 
MiMArlık

Erzincan Havalimanı İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminali birinci derece dep-
rem kuşağı üzerinde yer alıyor. Mevcut durum proje başlangıcındaki 
fikirlerin oluşmasında anahtar rol oynamış. Projenin deprem bölgesin-
de yer alması nedeniyle yapının boru şeklindeki kavisli formu etkin ve 
yapısal bir çözüm oluşturmak amacıyla tercih edilmiş. İnşaat mantığı 
yerel malzemelerden ve yerel yapı stratejilerinden yararlanmak üzerine 
kurulmuş. Bununla birlikte, projenin ana fikri geleneksel kaideleri tek-
rarlamaktan ziyade yenilikçi bir yapı mantığı oluşturuyor. Bu nedenle, 
yerel inşaat teknikleri hedeflenen sonuçların elde edilebilmesi amacıyla 
yorumlanmış ve özgünleştirilmiş.  Ekonomik çözümler ayrıca bir öncelik 
olarak dikkate alınmış. Belirlenen stratejinin yerel koşullar kapsamında 
çağdaş bir havalimanı inşa edilmesine imkan sağladığına inanılıyor. 

Fonksiyonel olmanın yanı sıra, yapısal ve altyapısal unsurlar aynı za-
manda tasarımın bir parçası olarak kullanılmış ve ön plana çıkartılmış. 
Tasarımın genel yapısı, Türkiye’nin doğu bölgesinde yer alan bir ilinin 
gelişmesine ve modernleşmesine yönelik bir adım olarak kurgulan-
mış. Bu hedefe ulaşmak amacıyla, terminal binası için çağdaş ve yeni-
likçi bir tasarım anlayışı benimsenmiş. 

Güncel yapı teknikleri ve malzemeleri kullanılmış. Çağdaş bir çizgi 
yakalamak amacıyla gerçekleştirilen yorum ve kapsam, yerel ve gele-
neksel yapı sistemlerinden ve mantığından kopartılmamış. Çelik yapı 
tamamen yerel uzmanlık detayları ile üretilmiş ve inşa edilmiş.  
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Yapı, farklı ölçeklerde, birbiri ile iç içe geçmiş bağlı tüplerden oluşuyor. 
Havalimanı tasarımında kullanılan boru şekilli yapı fikri ticari uçaklar-
dan esinlenerek oluşturulmuş. Yolcuları taşıyan bir kanal görevi gören 
tüpler terminal binasının temel konseptini oluşturuyor. Tüp içerisinde 
oluşturulan alan yolcuların dikey dolaşım ihtiyacını en düşük seviyeye 
indirgeyerek, hızlı ve rahat hareket edebilecekleri, kesintisiz ve etkin 
bir dolaşım imkanı yaratıyor. Bu bütüncül yapı üç farklı ölçekteki tü-
pün iç içe geçmesi ile oluşmuş. 

Ölçeklerdeki farklılık eylemler arasındaki birlikteliği ve ayırımı sağlı-
yor. Havalimanı terminalleri genellikle zaman içerisinde kapasite artı-
şına gereksinim duyuyor. Bu ihtiyaç sıklıkla plansız ve zayıf genişleme 
çözümleri ile sonuçlanıyor. Gelecekte oluşabilecek kötü senaryoları 
engellemek adına boru şekilli yapı teleskopik gelişmeye çok elverişli 
bir kurguyu beraberinde getiriyor, genişleme stratejisi bu çerçevede 
düzenlenmiş.
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