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» Erzincan Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali
Erzincan Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminal Binası, alt 

parçaları iç içe geçen farklı büyüklükteki tüplerden oluşan 
bütüncül bir mekândır. Terminalin baskın ve belirleyici 
mekânlar iç içe geçmiş tüplerin oluşturduğu yapısal durum 
içinde kendilerine özel alanlar bulurlar. Tasarımda eylemler 
tüplerin içinde ve tüplerle tariflenen, sınırlanan mekânlarda 
devam eder. Bütüncül mekân terminal binasının içinde her 
noktadan algılanır. Yolcular bütünün içinde hareket ederler. 
Yolculuk sırasında yolcuların tüplerden geçerken hissettikleri 
etki uçakta devam eder. Bu etki terminal binasının baskın ve 
belirleyici mekânlarından başlar.

Tüplerin alt çeperlerinin oluşturduğu bütüncül platform 
üzerinde yolcular hiçbir engelle karşılaşmadan kara tarafından 
hava tarafına ya da hava tarafından kara tarafına ulaşırlar. 

Erzincan-Hatay

Erzincan ve Hatay Havalimanları 
İç ve Dış Hatlar Terminalleri
Erzincan and Hatay Airports Domestic and International Terminals  ENGLISH SUMMARY ON PAGE 54-57

Fotoğraflar: 
Yakup Hazan

Hareket basittir ve tek düzlem üzerinde gerçekleşir. Bu 
basit tasarlanan hareket sistemi yolcuların istedikleri yere 
ulaşmasında kolaylık sağlar. Zemindeki bütüncül platform ve 
tüplerle tasarlanan bütüncül mekân birlikte çalışır.

Yolculara destek veren eylemler birinci kattaki tüpler içinde ve 
alt zemin kattaki peyzaj içine taşınmıştır. Birinci kattaki çalışma, 
yeme içme ve özel yolcu mekânları bütünün içinde varlıklarını 
devam ettirir. Bu durum gelişme sırasında genişleyerek yolcu 
köprülerinin sisteme eklenmesinde önemli olacaktır.

Bütüncül mekân üç farklı ölçekteki tüplerin yan yana 
gelmesiyle oluşur. Farklı ölçekteki tüpler, bütüncül mekânı 
alt parçalarına ayırır. Bu durum eylemler arası birlikteliği ve 
ayırımı sağlar. Yapısal durum, bütün içinde yatayda, düşeyde 

ve farklı açılarda yerleştirilen tüplerde ele geçirilir. Parçalanmış 
gibi duran bütüncül etki, yapısal durumun karşılığıdır. Mimari 
olarak ele geçirilen bu yapısal durum terminal içinde hareket 
ederken her noktadan algılanır ve devam eder. Tasarlanan ana 
mekânlardaki vazgeçilmeyen tutumun etkisi programın alt 
parçalarını taşıyan mekânlarda da devam eder.

Sistem; gelen yolcuların hava tarafından kara tarafına, 
giden yolcuların kara tarafından hava tarafına hareketlerinin 
en kısa yoldan ve engele rastlamadan ulaşmaları üzerine 
kuruludur. Yolcular tek düzlem üzerinde hareket ederler. Apron 
kotundan başlayan hareket aynı kotta devam eder. Yolcular iniş 
ve çıkış yapmazlar. Valiz ile yapılan terminal içindeki yolculuk 
hayatı kolaylaştırmak üzerine kurulmuştur.
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Erzincan Airport 
Domestic and 
International 
Terminal
Erzincan, Turkey

» Erzincan Airport Domestic and International 
Terminal Building is a unified space consisting 
of tubes of different sizes the lower sections of 
which interlock. Within the structure formed 
by these interlocking tubes the main spaces find 
their own special areas. In the design actions take 
place within the tubes and in the spaces that they 
define and delineate. Inside the terminal building 
the unified space is discernible from every point. 
Passengers move within the whole, and the effect 
they sense as they proceed on their way through 
the tubes continues after boarding the aircraft. 
This is an effect that begins in the main spaces of 
the terminal building.
Passengers on the integral platform formed by 
the lower walls of the tubes make their way 
from the outer side of the terminal building to 
the side facing the apron without meeting any 
obstacles. The movement is simple and takes 
place in a single plane. This system of movement 
designed for maximum simplicity makes it easy 
for passengers to find their way. The integral 
platform on the floor and the integral space 
created from tubes function in unison.
Passenger facilities are located in tubes on the 
first floor and in the landscaped area on the 
ground floor below. The first floor consists 
of working spaces, catering facilities and 
special passenger spaces. This area will grow 
in importance with the addition of passenger 
bridges to the system.
The integral space consists of three tubes of 
different dimensions positioned side by side. 
The tubes of disparate dimensions divide the 
integral space into sub-sections, so both uniting 
and separating activities. The structural design 
is grasped in the tubes placed horizontally, 
vertically and at different angles inside 
the whole. The integral effect that appears 
fragmented is the counterpart to the structural 
design. This structural design achieved 
architecturally can be discerned from every point 
and continues while moving within the terminal. 
The effect of the sustained approach in the main 
spaces continues in the spaces that form the 
sub-segments of the design.
The system is based on the principle that 
arriving passengers moving from the apron side 
to the road side, and that departing passengers 
moving from the road side to the apron side of 
the building take the shortest route without 
encountering any obstructions. Passengers move 
on a single plane. Movement that begins at apron 
level continues on the same level, without any 
need for passengers to move either up or down. 
This facilitates fluid movement for passengers 
with baggage inside the terminal.
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» Hatay Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali
Hatay Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminal Binası’nda 

gölgenin tasarımı yapılmıştır. Sıcak iklim bölgesindeki 
terminal, hava tarafını ve kara tarafını tarifleyen iki adet 
saçak altında tasarlanmıştır.

Hava tarafı ve kara tarafı arasına yerleştirilen iç 
bahçeler kullanıma açılmıştır. Sıcak havalarda dışarıda 
beklemek, yemek içmek gibi etkinlikler avlu içinde 
gerçekleşmektedir. Avlu içinde gereken güvenlik 
kendiliğinden sağlanmaktadır.

Check-in bankolarında işlem yapılırken yolcular 
iç bahçe ile iç içedir. Check-in bankoları ve iç bahçe 
arasında bütün görsel engeller kaldırılmıştır ve valizler 
zemin kotundan bantlara almaktadır. Zemin ile aynı kotta 
tasarlanan bagaj bantları yolcu ve bahçe ilişkisini kurar.
      Hava ve kara tarafını örten saçak örtü, göz çelik kirişler 
üzerinde şaşırtmalı hareket eden tip çelik kirişlerinden 
oluşur. Bu hareket mekânların tariflenmelerinde 
belirleyicidir.

Hava tarafından kara tarafına bahçelerin içinden 
geçilmektedir. Bahçeler yapı içinde peyzaj zonlarına 
dönüşür. Kapalı mekânlar ve iç bahçeler arasındaki hava 
akışı mikro klimayı sağlamaktadır. İç bahçelerin serin hava 
havuzu etkisi mekânların içinde devam eder.
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Hatay Airport 
Domestic and 
International 
Terminal
Hatay, Turkey

» The Hatay Airport Domestic and International 
Terminal Building is a design of shade. Because 
the airport is located in a region with a hot 
climate, the terminal has been designed to lie 
beneath eaves that define the façades: one facing 
the road and one facing the apron. There are 
inner gardens between the two sides, so in hot 
weather it is possible to go outside to wait, eat a 
meal and other activities. The courtyard provides 
its own security. While completing procedures at 
the check-in desks, passengers engage with the 
inner garden. All visual obstructions between 
the check-in desks and the inner garden have 
been removed, and baggage is taken on ground 
level conveyor belts that establish a link between 
passengers and the garden.
Passengers move from the apron side of the 
building to the exit side via the gardens, which 
turn into landscaped zones inside the building. 
The micro-climate creates air flow between the 
closed spaces and inner gardens, where cool air 
moves through the other spaces.


