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Havalimanı inşaatı alanında dünyanın 2. büyük şirketi olan TAV İnşaat tarafından gerçekleştirilen 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali’nin açılışı 17 Mart 2014 tarihinde 
gerçekleşti. Yolcu trafiği bakımından Türkiye’deki havalimanları arasında dördüncü sırada yer 
alan Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden ve ithalat & 
ihracat merkezlerinden biri olan İzmir’in Gaziemir bölgesinde yer alıyor. TAV İnşaat tarafından 
266 Milyon Avro yatırımla hayata geçirilen ve 21 ayda tamamlanan yeni  İç Hatlar Terminali 
yaklaşık 200.000 metrekare kapalı alana sahip.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açılan Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar 
Terminal Binası mimari proje yarışmasında,  Hazan Mimarlık tarafından tasarlanan proje birincilik 
ödülüne layık görüldü. Yarışma kapsamında havalimanı için gelişme şemaları tasarlandı ve 
Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminal Binası için de çeşitli gelişme alternatifleri 
önerildi. Bu kapsamda lineer gelişme konseptine uygun olarak, İç Hatlar Terminali de Hazan 
Mimarlık tarafından tasarlandı. İnşaat sürecinde, Hazan Mimarlık proje koordinasyonu ve 
kontrolörlüğünü de gerçekleştirdi. 

Proje, Aspen Integra Metal Asma Tavan Sistemleri’nin ileri teknoloji çıktısı, kaliteli ürünleri 
ve yaratıcı çözümleri ile hayat buldu. İç Hatlar Terminali, Aspen ürünlerinden Integra Ahşap 
Görünümlü Metal Asma Tavanlar ve Integra Özel Çözümler kullanılarak hayata geçirildi. 
Adnan Menderes Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminallerinin birleştiği noktada konumlanan 
TAV Airport Hotel İzmir projesinde de, geniş ürün gamı ve kaliteli hizmet anlayışıyla yapının 
üç boyutunda hizmet veren, Aspen‘in diğer ürünlerinden Sinova ve Vetrona Bölme Duvar 
Sistemleri kullanıldı.

Sıra dışı mimari yapıların hayalden gerçeğe dönüşmesinde ürün ve hizmetleriyle katkı 
sağlayan Aspen, uluslararası projelerde mimarlara çözüm ortağı olmaya devam ediyor. 
Ulusal ve uluslararası birçok projede, tasarımcı ve uygulayıcıların ilk tercihi olan Aspen; asma 
tavan, bölme duvar ve zemin sistemleriyle, yapının üç boyutunda hizmet sunuyor. Estetik ve 
fonksiyonelliğin mükemmel uyumunu, üstün kalite ve hizmet anlayışıyla birleştirerek; hem ürün 
ve sistemleri, hem de Ar-Ge, proje ve uygulama ekipleriyle yapılara değer katan çalışmalarını 
sürdürüyor.

The inauguration of the New Domestic Terminal of İzmir Adnan Menderes Airport, which 
was realized by TAV Construction, the world’s second largest company in the field of airport 
construction, took place on March 17th, 2014. Adnan Menderes Airport, which ranks fourth 
among the airports in Turkey in terms of its passenger traffic, is located in Gaziemir district of 
İzmir, one of the most important tourist areas of Turkey and also an import & export center. The 
new Domestic Terminal, which has been realized by TAV Construction with an investment of 266 
million Euros and completed in 21 months, has an indoor area of approximately 200,000 square 
meters.

The project designed by Hazan Architecture was awarded first prize in the architectural project 
competition for the International Terminal Building of Adnan Menderes Airport, which was 
organized by the General Directorate of State Airports Authority. Development plans for the 
airport were designed and various development alternatives were proposed for the Domestic 
Terminal Building of Adnan Menderes Airport in the competition as well. The Domestic Terminal 
was designed by Hazan Architecture in conformity with the concept of linear development. The 
construction process was effected by Hazan Architecture project coordination and supervision.  

The project sprang to life through Aspen Integra Metal Ceiling Systems’ advanced technology 
output, quality products, and creative solutions. Integra Wooden Coated Metal Ceilings and 
Integra Special Solutions of Aspen products are utilized in the realization of the Domestic Terminal 
Building. Located at the junction of the Domestic and International Terminals of Adnan Menderes 
Airport, the TAV Airport Hotel İzmir project utilizes Sinova and Vetrona Partition Systems of the 
Aspen product spectrum, which provide services at the three dimensions of the building with a 
wide product range and an understanding of high quality service.

Aspen continues to be a solution partner of the architects in international projects, contributing to 
the concrete realization of dream-like extraordinary architectural structures through its products 
and services. Aspen, the first choice of designers and practitioners in many national and 
international projects, offers services in the three dimensions of a construction, with suspended 
ceiling, partition and flooring systems. Combining the perfect harmony of aesthetics and 
functionality with the superior quality and the service approach, it continues its works which add 
value to the constructions through its products and systems as well as its R&D, project, and 
application teams.
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Proje Yeri / Project Location 
Proje Tipi / Project Type 
Bölge / Site Area
Süre / Duration
Açılış / Opening
İşveren / Investor  
Ana Yüklenici / Main Contractor
Mimari Proje / Architectural Project
Mimari Ekip / Architectural Team
Statik Projesi / Static Project  
Mekanik Projesi / Mechanical Project
Elektrik Projesi / Electrical Project
İç Mekan Projesi / Interior Project
Peyzaj Projesi / Landscape
Fotoğraf Sanatçıları / Fotographers 

: Gaziemir, İzmir, Türkiye / Gaziemir, İzmir, Turkey
: Ulaşım & Havalimanı Terminali / Transportation & Airport Terminal 
: 291,267 m²
: 21 ay / 21 months
: 2014
: D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü / General Directorate of State Airports Authority
: TAV, TEPE, AKFEN
: Hazan Mimarlık / Hazan Architecture
: Yakup Hazan, Tolga Hazan
: Statica
: GMD
: LATEK
: Hazan Mimarlık / Hazan Architecture
: Hazan Mimarlık / Hazan Architecture 
: Gürkan Akay & ZM Yasa Fotoğraf / ZM Yasa Photography

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI / AIRPORT
Genel Bilgiler / General Information
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Yüksek Mimar   I   Restorasyon Uzmanı    
Master Architect   I   Restoration Specialist    

Yakup Hazan

Mimar
Architect

Tolga Hazan

Türkiye’nin en büyük iç hatlar terminali olan yapının ana tasarım fikri “Açık Mekanlar” üzerine kurgulanmıştır. Kara tarafı ve hava tarafı arasındaki tüm görsel 
engeller kaldırılmış; kara tarafından hava tarafı, hava tarafından ise kara tarafının görünmesi sağlanmıştır. Tasarımın en göz alıcı noktalarından biri, projenin 
simgesi olarak nitelendirilebilecek, çatıyı destekleyen, büyük çaplı fil ayaklarıdır.  Bu ayaklar aynı zamanda yolculara hizmet eden ticari mekanlar olarak 
değerlendirilirken, uçuş öncesi kontrol bölümü için ışık ve havalandırma kaynağı olarak da işlev görmektedir. Yapının aynı zamanda tavan eleman tasarımını 
da hayata geçiren Hazan Mimarlık, proje kapsamında Aspen ile ortak bir çalışma gerçekleştirmiş, proje Aspen Integra Metal Asma Tavan Sistemleri’nin 
sunmuş olduğu ürünler ve yaratıcı çözümler ile hayat bulmuştur. İç Hatlar Terminali kapsamında Integra Ahşap Görünümlü Metal Asma Tavanlar ve Integra 
Özel Çözümler kullanılmıştır. “ “
The main design idea of the building, which is the largest domestic terminal of Turkey, is based on the concept of “Open Spaces”. All visual obstacles 
between the land side and the air side have been removed, providing a view of the air side by the land side and the land side by the air side. One of the most 
eye-catching aspect of the design is the presence of large diameter elephant feet supporting the roof, which may very well be deemed as the emblem of 
the project.  These feet are also utilized as commercial spaces to serve passengers; they function as light and ventilation sources for the check-in desks. 
Realizing the design of the ceiling element of the building, Hazan Architecture jointly worked with Aspen and the project sprang to life through the products 
and creative solutions which were provided by Aspen Integra Metal Ceiling Systems. Integra Wooden Coated Metal Ceilings and Integra Special Solutions 
are used in the Domestic Terminal Building.
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H A Z A N
MİMAR L I K
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Projenin ana tasarım fikri açık mekanlar üzerine kurgulanmıştır. 
Havalimanlarının gökyüzü ile ilişkisinin bütünün ayrılmaz  bir 
parçası olduğu vurgulanmak istenmiştir. Bu noktadan yola 
çıkarak, yapının gökyüzü ile ilişkisini kesecek tüm görsel 
engeller ortadan kaldırılmış, galeri ve asma bahçe bölümleri ile 
daimi bir bütünlük sağlanmıştır. Bahçe bölümleri açık hava ile 
direkt olarak ilişkilendirilmiştir. 

Havalimanlarında mekanların beklenen sınırları kalkmakta, hız 
ve zaman algısı farklılaşmaktadır. Mekanlar da hız, zaman ve 
gökyüzü gibi büyük ölçeklidir. Bu gerçeklikten yola çıkarak, 
projede hızın insan üzerindeki etkisi mekanlara taşınmış, VIP 
Bölümü’nden başlayarak dış hatlar terminaline kadar uzanan 
galeri içerisine, yolculara golf araçları ile geçiş yapabilme 
imkanı tanıyan, uçan yol yerleştirilmiştir.

Yolcular yapı içerisinde uçağa binmek için ilerledikçe ölçeğin 
etkisi de artış göstermektedir. Bu noktada, apron cephesinde 
renkli camlar kullanılmıştır. Giriş kapılarındaki tavan döşemesi 
yerini cam yüzeylere bırakmıştır. Yolcular iskele bölgesine 
geldiklerinde apronla, uçaklarla ve pistle, başka bir değişle 
gökyüzü ile iç içedirler.

HAZAN MİMARLIK
Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofisleri arasında yer alan 
Hazan Mimarlık, kuruluşundan bu yana çağdaş ve özgün 
birçok farklı yapının tasarımını gerçekleştirmiştir. Mimari proje 
yarışmalarını, tasarımlarını hayata geçirmek adına önemli bir 
platform olarak değerlendiren firma bugüne kadar, 8 adet 
mimari proje yarışması birincilik ödülü ve 1 adet Avrupa Çelik 
Yapı ödülü olmak üzere 3 adet Çelik Yapı ödülünün başı 
çektiği, toplam 40’ın üzerinde ödüle ve mansiyon ödülüne 
layık görülmüştür. 

Hazan Mimarlık’ın çalışmaları arasında ulaşım, eğitim ve 
kültür yapıları, ofis ve konut binaları, askeri yapılar ve turistik 
tesisler yer almaktadır. Firma aynı zamanda önemli röleve 
ve restorasyon projelerini de gerçekleştirmiştir. Esenboğa 
Havalimanı Teknik Blok ve Kule Yapısı, Adıyaman Aktif Yaşam 
Merkezi, Düzce Eğitim Kampüsü ve Nevşehir Ürgüp Müzesi, 
Hazan Mimarlık’ın son dönemde devam etmekte olduğu 
projeler arasında yer almaktadır. 

The main design idea of the project is based upon open 
spaces. We wanted to emphasize the relation between 
airports and the sky as an integral part of a whole. Motivated 
by this point of view, all the visual obstacles that disengage 
the interior of the building with the sky are removed and a 
permanent integrity has been achieved through the gallery 
and the hanging garden sections. The hanging garden 
sections are directly engaged with the open air.

At airports, the expected boundaries of spaces are removed 
and the perceptions of speed and time differentiate. Spaces 
are also of large scale, just like speed, time, and sky.  Having 
this fact in mind, the influence of speed over the people is 
reflected to spaces and a flying track is installed in the gallery 
that starts from the VIP Section and stretches all the way to 
the international terminal thereby allowing the passengers to 
pass via golf carts.

As the passengers proceed in the building in order to get on 
the plane, the effect of the scale manifests an increase. At this 
juncture, stained glass is employed on the apron front. The 
roof paneling at the entrance gates are taken over by glass 
surfaces. When the passengers arrive at the scaffolding area, 
they are surrounded by the apron, airplanes, and the airfield, 
in other words by the sky itself.

HAZAN ARCHITECTURE
Having been among the leading architectural offices of Turkey, 
Hazan Architecture has been designing many different and 
contemporary buildings since its foundation. The company, 
which considers architectural project competitions as an 
important platform to realize its designs, is awarded a total 
of 40 prizes and honorable mentions to date; among them 
are 8 first prizes in architectural project competitions and 
3 Steel Construction prizes, one being the European Steel 
Construction prize. 

Among the works of Hazan Architecture are transportation, 
education and cultural complexes, commercial and residential 
buildings, and military and touristic facilities. The company 
has also carried out important relievo and restoration projects. 
Esenboğa Airport Technical Block and Tower Building, 
Adıyaman Active Life Center, Düzce Faculty of Education 
Campus and Nevşehir Ürgüp Museum are among the 
ongoing projects of Hazan Architecture in the recent period. 



   Rakamlarla Adnan Menderes Havalimanı

• Toplam Alan 291.267 m²
• Yolcu Kapasitesi 25 milyon / yıl
• Check-in Kontuarı 64 adet + 4 adet VIP + 6 adet CIP
• Bagaj Alım Bandı 5 adet
• Yürüyen Merdiven 30 adet
• Asansör 40 adet
• Bagaj Kapasitesi 5.000 bagaj / saat
• Kapalı Otopark 2.537 araç
• Açık Otopark 3.000 araç
• Otopark Alanı 83.130 m²
• Yolcu Köprüsü 8 adet
• Apron 10.275 m²
• Otobüs Otoparkı 72 adet
• Bekleme Salonu 10 adet (3 Standart + 5 VIP + 2 CIP)
• Kafe Bar 23 adet

   Adnan Menderes Airport with Figures 

• Site Area 291.267 m²
• Passenger Capacity 25 millions / year
• Check-in Counter in total 64 (4 VIP + 6 CIP)
• Baggage Claim Carousel in total 5
• Escalator in total 30
• Elevator in total 40
• Baggage Capacity 5.000 / hour
• Car Park (closed) with a capacity of 2.537 cars
• Car Park (open) with a capacity of 3.000 cars
• Car Park Area 83.130 m²
• Passenger Bridge in total 8
• Apron 10.275 m²
• Bus Park in total 72
• Lounge in total 10 (3 Standard + 5 VIP + 2 CIP)
• Cafe Bar in total 23
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Imagination Becomes Reality     /   İzmir Adnan Menderes Airport
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Projenin ana tasarım fikri “Açık Mekanlar” üzerinde 
kurgulanmıştır. Havalimanlarının gökyüzü ile ilişkisininin, 
bütünün ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanmak hedefiyle, 
yapının gökyüzü ile ilişkisini kesecek tüm engeller ortadan 
kaldırılmış, galeri ve asma bahçe bölümleri ile daimi bir bütünlük 
sağlanmıştır.

Main design idea of the project was schemed on “Open 
Spaces”. As the point of emphasis was that the airports are as 
one with the sky, all visual obstacles that interrupts the relation of 
the structure with the sky is eliminated and a permanent integrity 
was obtained with gallery and hanging garden sections.

AÇIK MEKANLAROPEN SPACES
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Tasarımın en göz alıcı noktalarından biri, projenin simgesi 
olarak nitelendirilebilecek, çatıyı destekleyen büyük çaplı “Fil 
Ayakları”dır.

One of the most attractive points of the design is the grand 
scaled “Elephant Feet” that supports the roof, which could be 
attributed as the sign of the project.

FİL  AYAKLARI ELEPHANT FEET
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Henüz uçağa binmeden uçuran tek havalimanı
Origami çatının örttüğü galeri boyunca, iç ve dış hatlar 
arasında, transfer yolcuları elektrikli araçlarla taşıyabilmek 
için, yayalardan ayrılmış “Uçan Yol” olarak adlandırılan 
yapısal çelik ile tasarlanmış, yükseltilmiş yol yapısı 
bulunmakta.

The only airport that makes passengers 
fly before boarding
There is an escalated track through the gallery covered by 
the origami roof designed with structural steel and called as 
the “Flying Road” which is separated from the pedestrians in 
order to carry transfer passengers via electric vehicles between 
domestic and international terminals.

UÇAN
YOL
FLYING ROAD
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Airports Council International Europe
Yolcu Trafiği En Çok Artan 3. Havalimanı Ödülü

3rd Fastest Growing Airport Award

“2013”
ADNAN MENDERES HAVALİMANI & ÖDÜLLER

ADNAN MENDERES AIRPORT & AWARDS

Turkish Construction Steel Association, 2014
“Ulusal Çelik Yapı Tasarımı Ödülü”
“National Steel Construction Prize” 

Airports Council International Europe, 2013
“Yolcu Trafiği En Çok Artan 3. Havalimanı Ödülü”

“3rd Fastest Growing Airport Award”

SKD, 2013
“İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Ödülü”

“Innovative Sustainability Practices Award”

Skalite, 2012
“Bölge Özel Ödülü”

“Special Regional Award”

Emerging Markets Airport Awards, 2011
“Ekolojik ve Yenilik Açısından En İyi Havalimanı”

“The Best Airport in Ecological Innovation”

Airports Council International Europe, 2010
 “Eko - Yenilik Ödülü”

“Eco - Innovation Award”

Doha International Aviation Summit, 2009 
“En Çevreci Havalimanı’’

“Most Environmentally-Friendly Airport’’

Airports Council International Europe, 2009
“Karbon Akreditasyon Programına Kabul Edilen Türkiye’de İlk, Avupa’daki İkinci Terminal”

“The First Airport in Turkey and Second in Europe Accepted for the Carbon Accreditation Program”

Turkish Construction Steel Association, 2007
“Ulusal Çelik Yapı Tasarımı Ödülü”
“National Steel Construction Prize” 

European Construction Steel Association, 2007
“Avrupa Çelik Yapı Tasarımı Ödülü”
“European Steel Construction Prize” 
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ÜRÜN VE SİSTEMLER / PRODUCTS AND SYSTEMS 

Integra Clip-in Tile Metal Asma Tavan Sistemleri / Interga Clip-in Tile Metal Ceiling Systems                   16.000 m2

Integra Clip-in Plank Metal Asma Tavan Sistemleri / Interga Clip-in Plank Metal Ceiling Systems      9.350 m2

Integra Quadro-S Open Cell Metal Asma Tavan Sistemleri / Interga Quadro-S Open Cell Metal Ceiling Systems    5.500 m2

Integra Özel Çözümler Ahşap Görünümlü Ada Panel Sistemleri / Integra Specials Wooden Coated Island Panel Systems 8.750 m2

Integra Özel Çözümler Eğrisel Metal Asma Tavan Sistemleri / Integra Specials Curved Metal Ceiling Systems    5.600 m2

Sinova Bölme Duvar Sistemleri / Sinova Partition Systems          250 m2

Vetrona Bölme Duvar Sistemleri / Vetrona Partition Systems          330 m2

Diversa Bölme Duvar Sistemleri / Diversa Partition Systems              30 m2

Targa Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri / Targa Raised Access Flooring Systems     2.500 m2
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Mart 2014 
   Integra Ahşap Görünümlü Metal Asma Tavan Panellerinin Sevkiyatı

Nisan 2014 
   Integra Open Cell Metal Asma Tavan Sistemlerinin Sevkiyatı

Kasım 2013 
   Integra Tile Metal Asma Tavan Sistemlerinin Sevkiyatı

Kasım 2013 
   Ecophon Master E / Alpha Panellerin Sevkiyatı

Ekim 2013 
   Integra Plank Plaka ve Sistem Profillerinin Sevkiyatı

Eylül 2013 
   Shop Drawing Çizilmesi ve Proje Onayı

Haziran 2013 
   Sözleşmenin İmzalanması

Şubat 2013 
  Detay ve Fiyat Teklif Çalışmaları

Mart 2012 
   Genel Plan Oluşturulması, Danışmanlık ve

Teknik Çözüm Önerileri
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PROJE
KRONOLOJİSİ



March 2014 
Delivery of Integra Wooden Coated Panels

April 2014 
Delivery of Integra Open Cell Metal Ceiling Systems

November 2013 
Delivery of Integra Tile Metal Ceiling Systems

November 2013 
Delivery of Ecophon Master E / Alpha Panels

October 2013 
Delivery of Integra Plank Ceilings

September 2013 
Preparation of Shop Drawings and 
Project Approval Phase

Jun 2013
Signing the Contract

Feb 2013 
Detail and Price Proposal Preparation

March 2012 
General Planning, Consultancy and
Proposals on Technical Solutions
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PROJECT 
CHRONOLOGY



   Danışma ve Planlama
•  Mimarlar ve yüklenici firma ile kullanılacak tavan sistemlerinin detayları 

üzerine değerlendirmeler yapıldı.

•  Fonksiyonellik kriterleri ve ihtiyaçlara göre uygun sistemler önerildi.

• Panel ölçüleri üretilebilirlik açısından değerlendirildi ve uygun 
malzemeler seçildi.

• Tavan sisteminin diğer bina bileşenleri (duvar, cephe, çatı vb.) ile 
ilişkisinin yanı sıra  sisteme ait tüm bileşenlerin kompozisyon, üretim, 
uygulama ve statik değerleri üzerine  kapsamlı bir hazırlık çalışması 
yapıldı. Tüm bu özenli çalışmalar sonucunda, bu benzersiz proje için 
Aspen’in Integra Plank ve Özel Çözümler serisi tercih edildi.

   Mühendislik ve Üretim 
•  İncelenen asma tavan planlarından, farklı tavan tipleri ayrıştırılarak ana 

kalemlerin  üretim, yükleme ve sevkiyat programları yapıldı.

•  Tüm sistem bileşenleri (tavan-duvar, tavan-cephe, tavan-çatı vb.) 
kapsamlı bir şekilde çalışılarak nokta detayları oluşturuldu.

•  Çözümlenen proje detayları üzerinden öncelikli olarak Integra Plank 
serisi ürünler üretime sevk edildi. 

•  Integra Özel Çözümler serisi paneller, net ölçüleri proje uygulama ekibi 
ile çalışılarak belirlendi ve üretim programına alındı.

•  Planlanan üretimler Aspen’in Eskişehir fabrikasında Avrupa (EN 
13964) ve TAIM üretim ve kalite standartlarına uygun bir biçimde 
gerçekleştirildi.

   Consultancy and Planning
• In coordination with the constructor and the architects, specifications 

of suitable materials were made regarding  the ceilings details.

•  Suitable sytems were proposed in terms of functionality and use.

•  Panel sizes were rewieved in terms of manufacturability and proper 
alternatives of materials were proposed.

•   An extensive planning period was conducted to coordinate the details 
of composition,  including connections with all the related construction 
elements (ceilings-walls; ceilings-facade; ceilings-roof structure, etc.). 
Shop drawings and submittals were prepared to provide the best and 
conclusive solutions in terms of production, installation and statical 
requirements. Eventually, Aspen Integra Planks and Specials were 
selected.

   Engineering and Production
•  According to the ceiling plans, rewieved by design team, panel types 

were separated. Planners scheduled the production, loading and 
dispatching programmes  for standard panels.

•  All the system components (ceilings-walls; ceilings-facade; ceilings-
roof structure, etc.) were rewieved extensively and detailed solutions 
were established.

•  In accordance with the detailed solutions, production of Integra Plank 
panels got started.

•  Subsequently, Integra Specials series productions was scheduled with 
a full coordination of the installation team on construction site.

•  Panel production was concluded in Aspen’s Eskisehir Plant, in 
compliance with the  European (EN 13964) and TAIM production and 
quality standards.
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   Lojistik 
•  Metraj, uygulama ve detaylar doğrultusunda, projenin hayata 

geçeceği lokasyon da  göz önüne alınarak, özel paketleme ve sevkiyat 
programları hazırlandı.

•  Hazırlanan programlar titizlikle takip edilerek, doğru metrajlarda doğru 
ürünler doğru zamanlama ile uygulama sahasına sevk edildi.

•  Sevk edilen ürünlerin yerine monte edilmesine kadar geçen süre içinde 
zarar görmemesi  için gerekli tüm önlemler alındı ve kontrolleri sağlandı. 

   Bakım ve Servis
•  Uygulanan tavan sistemlerinin özellikleri ve projenin hayata geçtiği 

şehrin iklim koşulları göz önüne alınarak belirlenen, tavanların genel 
bakımı, temizlenmesi ve montaj / demontaj bilgilerini içeren özel 
kılavuzlar hazırlandı.

•  Hazırlanan kılavuzlar havalimanı teknik ekibine teslim edildi. Bakım 
detayları ile ilgili gerekli tüm bilgilendirmeler yapıldı.

   Logistics
•  Special packaging and transportation plans were scheduled 

considering the details as quantites,  installations and the location of 
the project.

•  Schedules were followed with precision for securing the deliveries to 
be  fully correct in   terms of quantities, product-area coordination and 
timing.

•  All the precautions were taken to prevent the damages until the 
installation phase. Status of stocked panels were regularly controlled.

   Maintenance and Service
•  Service manuals of ceiling systems were prepared. Instructions 

containing general maintenance, cleaning process and mounting/
demounting were specified considering the special climate 
conditions of the environment. 

•  Service manuals were submitted to airport technical team with the full 
explanation of all necessary details.
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Aspen ürünü Integra Ahşap Görünümlü Metal Asma Tavan Sistemleri 
ile, hem fonksiyonel hem de sıcak ve doğal bir atmosfer oluşturuldu. 
Uygulama ile üç boyutlu bir görsellik de elde edildi. Türk mimar ve 
mühendisleri tarafından tasarlanmış, özgün ve estetik olmasının yanı 
sıra, deprem bölgesine yapısal olarak uyumlu ve fonksiyonel olan İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali, yapısal çeliğe 
örnek bir uygulama olarak ülkemize kazandırıldı. Havalimanı, sadece 
seyahatin değil, bulunduğu bölgenin özel bir noktası olmayı hedefliyor. 
Aspen, projede kullanılan ürün ve sistemleri ile bu yaklaşımın hayata 
geçmesine katkıda bulunuyor.

An atmosphere that is both functional and warm and natural is 
created through the Integra Wooden Coated Metal Ceiling Systems, 
an Aspen product. A three dimensional visual quality is attained 
through this application. The New Domestic Terminal of İzmir Adnan 
Menderes Airport is realized as an exemplary application of structural 
steel in our country. The building is designed by Turkish architects 
and engineers. It maintains a characteristic and aesthetical structure 
while being in structural conformity to the earthquake zone without 
sacrificing functionality. Airport aims not only to be a facility for travel 
but also to be a landmark in its own region. Aspen is contributing to 
the realization of this approach with its products and systems that are 
utilized in the project.
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Yeşil Binalar için mekanın tüm boyutlarında sektörün ilk EPD sertifikalarına layık görülen Aspen, çevre 
bilincinin yaşama katkısı vizyonu ve doğa dostu ürünleri ile projenin “Yeşil Bina” hedefine uygun  
şekilde hayata geçmesine katkıda bulundu. EPD belgeli ürünler, proje için önde gelen Yeşil Bina 
sertifikasyon sistemlerinde ek kredi puanları kazanılması avantajlarını da beraberinde getirdi. Bir 
ürünün hammaddesinin doğadan elde edilmesi, üretimi ve yaşam sonu bertarafına kadar olan tüm 
süreçlerini şeffaf ve nicel olarak bilimsel bir yaklaşımla değerlendirerek, çevre performansını gösteren 
EPD belgelerinden gelen güçle, proje pek çok uluslarararası akreditasyon ve ödül başarısına imza attı. 

Aspen, as one of the early awardees of the EPD certificates of the sector in all dimensions of the space 
for the Green Buildings, contributed to the realization of the project in accordance with the aim to 
build a “Green Building” through its vision of contribution of environmental consciousness to life and 
its environment friendly products. EPD certified products also brought along the advantage of earning 
extra credit points in Green Building certification systems which was fundamental for the project. The 
project has achieved many international accreditations and awards, with the strength it withdrew from 
the EPD documents showing the environmental performance, which evaluate all processes starting 
from the point where the raw material for a product is acquired from nature through its production 
and ending by its end-of-life disposal in a transparent and quantitative scientific approach. 
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İç ve Dış Hatlar arasında geçişi sağlayan konkav çatı, 
montaj kolaylıkları ve esnek geometri oluşturulabilmesinden 
dolayı uzay çatı sistemi ile oluşturuldu. Terminalin apron 
tarafındaki iskele yapısı, dış hatlardaki iskelenin devamını 
oluşturduğu için, bu yapı yine yapısal çelik ile yelken 
kolonlarla tasarlandı.

The concave roof, which provides the transition between 
the Domestic and International Terminals, is created with 
the space frame system because of the ease of installation 
and the flexibility in geometry. Since the scaffolding at the 
apron side of the terminal is a continuation of the one in the 
international terminal, structural steel and sail columns are 
utilized in the design of this structure, too.

INTEGRA 
ÖZEL ÇÖZÜMLER İLE 
İLHAMINI  RÜZGARDAN 
ALAN  ÖZEL  EĞRİSEL 
TAVAN  TASARIMI
WITH INTEGRA 

SPECIAL SOLUTIONS, 

SPECIAL CURVED CEILING 

DESIGN INSPIRED BY THE WIND
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Hayalden Gerçeğe 
Imagination Becomes Reality 
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Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerinin birleştiği 
noktada konumlanan TAV Airport Hotel İzmir, misafirlerine şehrin iş ve 
turizm merkezlerine kolay ulaşım imkanı sağlamak üzere tasarlandı. 
5 bin metrekare alanda 81 odayla hizmet veren otel, görsel ve teknolojik olarak 
her türlü altyapının hazır olduğu üç farklı toplantı odası ile toplantı odalarına özel 
bir lobiye sahip. TAV Airport Hotel İzmir, uzun aktarma saatleri arasında dinlenmek 
ve havalimanı kalabalığından uzakta sakince vakit geçirmek isteyen misafirler için 
de ideal bir durak niteliğinde. 

Geneli Aspen Integra Metal Asma Tavan Sistemleri ile tavanları hayat bulan 
projede, geniş ürün gamı ve kaliteli hizmet anlayışıyla, yapının üç boyutunda 
hizmet veren Aspen‘in diğer ürünlerinden Sinova ve Vetrona Bölme Duvar 
Sistemleri de kullanıldı. Fonksiyonel ihtiyaçların çeşitlendiği noktalarda, tüm bu 
farklılaşan ihtiyaçlara uygun ürün ve sistemler kullanılarak; akustik kontrol, ışık 
kullanımı, yangın dayanımı gibi gereksinimlere karşılık gelen çözümler oluşturuldu.

Located at the junction of the domestic and international terminals of Adnan 
Menderes Airport, TAV Airport Hotel İzmir is designed to provide its guests with 
easy access to the city’s business and tourism centers. The hotel, which has 81 
rooms on a 5000 square meter area, has three different meeting rooms where 
all types of infrastructure, visual and technological, are readily available, and a 
special lobby designated for the meeting rooms. TAV Airport Hotel İzmir is also 
an ideal stop for guests who want to relax during long transfer hours and spend 
some quiet time away from the hustle of the airport crowd.

In the project of which the overall was realized via Aspen Integra Metal Ceiling 
Systems, Sinova and Vetrona Partition Systems of the Aspen product spectrum 
were also utilized, which provide services at the three dimensions of the building 
with a wide product range and an understanding of high quality service. Solutions 
corresponding to the acoustic control, use of light, and fire resistance has been 
created by using products and systems that are suitable for all these different 
needs at the points where the functional needs get diversified.

TAV Airport Hotel İzmi̇r                     TAV Airport Hotel İzmir

ADNAN MENDERES AIRPORT  PROJECT REPORT   |   31ADNAN MENDERES AIRPORT  PROJECT REPORT   |   31



RUSYA St. Petersburg / RUSSIA St. Petersburg

Pulkovo Uluslararası Havalimanı / Pulkovo International Airport 

RUSYA Moskova / RUSSIA Moscow

Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı / Sheremetyevo International Airport

UKRAYNA Kiev / UKRAIN Kyiv

Borispol Uluslararası Havalimanı / Boryspil International Airport

HOLLANDA Amsterdam / THE NETHERLANDS Amsterdam

Schiphol Uluslararası Havalimanı / Schiphol International Airport

İSPANYA Tenerife / SPAIN Tenerife

Tenerife Uluslararası Havalimanı / Tenerife International Airport

IRAK Erbil / IRAQ Erbil

Erbil Uluslararası Havalimanı / Erbil International Airport

SUUDİ ARABİSTAN Medine / SAUDI ARABIA Madinah

Prens Muhammed Bin Abdulaziz U. H. / Prince Mohammad Bin Abdulaziz I. A.

HIRVATİSTAN Zagreb / CROATIA Zagreb

Zagreb Uluslararası Havalimanı / Zagreb International Airport

UMMAN Muskat / OMAN Muscat

Muskat Uluslararası Havalimanı / Muscat International Airport

TÜRKİYE / TURKEY
İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı / International Airport

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı / International Airport

Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı / International Airport

İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı / International Airport

Muğla Milas Bodrum Uluslararası Havalimanı / International Airport

Erzincan Havalimanı / Airport

Kütahya Zafer Havalimanı / Airport

Kars Havalimanı / Airport

Ordu Giresun Havalimanı / Airport

Hakkari Yüksekova Havalimanı / Airport

Aspen İmzasını Taşıyan Diğer Havalimanı Projeleri
Other Airport Projects by Aspen
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Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Leylak Sokak Murat İş Merkezi B Blok Kat 3/14 Mecidiyeköy 34387 İSTANBUL
Tel +90 212 318 88 88 (pbx) Faks/Fax +90 212 275 36 84

www.aspen.com.tr
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