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İSTANBUL DENİZYOLU ULA�IMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 

ÖZET 

İstanbul’un 1950’lerden itibaren yaşadığı hızlı ve kontrolsüz şehirleşme birçok 
altyapı sorununu da yanında getirmiştir. �ehrin en önemli sorunlarından biri olan 
ulaştırma, yıllarca karayolu sistemi geliştirilerek çözülmeye çalışılmış ve toplu 
taşıma ikinci plana atılmıştır. 300 km’lik Marmara kıyı şeridine yerleşmiş olan 
İstanbul, deniz ulaşımı açısından çok elverişli bir yapıya sahiptir, ancak bu 
potansiyelini kullanamamaktadır. Buna rağmen, şehir içi denizyolu yolcu 
taşımacılığında, yılda taşıdığı yolcu sayısı açısından dünyada birinci sıradadır 

Bu çalışmada, İstanbul’un denizyolu ulaşımının geçmişten günümüze nasıl değiştiği 
ve mevcut durumu araştırılmış, geliştirilmesi üzerine de öneriler sunulmuştur. Bu 
öneriler taslak halinde olup, 2023 Çevre Düzeni Planı, öneri raylı ve karayolu sistemi 
verilerini içeren ulaşım modeli ile test edilmiştir. 

Tez çalışmasının sonucunda, İstanbul’da hergün yapılan bir takım yolculukların 
karayolundan denizyoluna çekilmesi üzerine tasarlanan önerilerin verimli olup 
olmayacağı değerlendirilmiştir.  

Talep analizlerine göre oluşturulacak yeni güzergahların denizyolu toplu taşıma 
sistemine katkıda bulunacağı düşüncesiyle 1. yazlık belde/gelişme alanı odaklı, 2. 
banliyö sistemi odaklı, 3. üniversite odaklı ve 4. havaalanı odaklı olmak üzere dört 
ayrı başlık altında öneriler geliştirilmiştir. Önerilen hatlar, mevcut durumu yansıtan 
ve 2023 Çevre Düzeni Planı arazi kullanımı, öneri raylı ve karayolu sistemi verilerini 
içeren iki ayrı ulaşım modeliyle test edilmiştir. Model sonuçlarına göre önerilen hatlar 
denizyolu toplu taşıma sistemine arzu edilen oranda yolcu çekmek için yeterli 
olmamıştır. Bu oranın daha yüksek seviyeye çekilebilmesi için denizyolu ulaşımı 
geliştirilirken gelecekteki raylı sistem projeleriyle entegrasyonu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, model denemelerinin tamamında, önerilen dört 
hat ve mevcuttaki diğer denizyolu hatları birlikte çalıştırılmıştır. Ortak iskeleleri 
bulunan öneri denizyolu hatlarının modelde birlikte denenmiş olmasının, 
birbirlerinden yolcu çekmelerine sebep olduğu düşünülebilir.  

İstanbul’da, şehir denizden içeri doğru yayıldıkça ve raylı sistem ağı genişledikçe 
denizyolu toplu taşıma sistemi payının düşmesi kaçınılmazdır. Genişleyen yerleşim 
sınırları nedeniyle artan erişim mesafelerine gerekli hizmeti vermek için 
yoğunlaştırılan raylı sistem ve karayolu projeleri, denizyolu ulaşımının tüm ulaşım 
sistemi içindeki payını düşürmektedir.  

Her ne kadar, İstanbul gibi bir şehrin raylı sistem ağının çok geniş olması gerekse 
de her ulaşım sistemininin, sistemde oluşabilecek herhangi bir aksaklığa karşı 
önlem olarak mutlaka bir alternatife ihtiyacı olduğu da unutulmamalıdır.  

Bu araştırma, denizyolu ulaşımının diğer toplu taşıma sistemleri ile entegrasyonu 
konusunda yapılacak çalışmalar için analitik bir altlık oluşturacaktır. Araştırma, ileriki 
aşamalarda tüm ulaşım sistemlerinin birbirlerine rakip olarak değil, entegre olarak 
çalışmasının önemini ortaya koymaktadır.  



 vii 

EVALUATION OF ISTANBUL WATERBORNE TRANSPORTATION AND 

PROPOSALS 

SUMMARY 

Since 1950s, rapid and uncontrolled urbanization has brought along so many 
infrastucture problems. Transportation, as one of the most important problems of the 
city, is trying to be solved by developing the highway system for years which caused 
public transportation to weaken. İstanbul, inhabited along 300 km of Marmara coast 
line, is highly suitable for waterborne transportation. However, the city is not able to 
use its potantial. On the other hand, with the number of passengers carried in a 
year, İstanbul ranks number one among cities which use waterborne transportation 
as a part of their public transporation system. 

In this study, how Istanbul waterborne transportation system changed in time and its 
present situation is analysed, and proposals for system improvement are introduced. 
Subject proposals are tested by a transportation model that includes 2023 İstanbul 
Environmental Plan, rail and highway project data. 

As a result of this study, it has been proved, whether or not, proposals planned to 
transfer every day trips from highway transportation system to waterborne 
transportation system will become efficient.  

In contemplation of new routes generated according to demand analyses would 
contribute to the waterborne transportation system, four route proposals have been 
developed those are; 1. summer village/development area based, 2. suburban line 
based, 3. university based and 4. airport based. The proposed routes have been 
tested by two transportation models, first reflecting the current situation and second 
including the land use, railway and highway proposals of the 2023 Istanbul 
Environmental Plan. According to the results, the proposed routes are inefficient in 
attracting the desired amount of passengers. In order to raise this ratio, integration 
of the proposals for waterborne transportation with the future railway projects should 
be considered. Furthermore, since the model has been run for all the four proposed 
routes at the same time, the proposed routes with common ferry terminals might 
have caused a decrease in number of passengers, as they would attrack 
passengers from each other.   

As the city expands to the north, moving away from the sea, it is inevitable to 
observe the decrease in the ratio of waterborne transportation. By the reason of 
expanding settlement borders, the future projects concentrate on railway and 
highway systems and accordingly the ratio of the waterborne transportation 
decreases. Even though a city like Istanbul should have an extensive railway 
system, it should be beared in mind that every transportation system needs an 
alternative, in case of any kind of unexpected breakdown.  

This study constitutes an analytical base for future research on integration of 
waterborne transportation with the other public transportation systems. The results 
of the study put forth the importance of the integration of transportation systems, 
rather than being competitive powers. 
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1. GİRİ� 

İstanbul coğrafi yapısı nedeniyle deniz ulaşımı için çok önemli bir potansiyele 

sahiptir. Ancak karayolu ulaşımına verilen öncelik nedeniyle toplu taşıma ikinci plana 

atılmakta ve şehir deniz ulaşımına elverişli olmasının avantajlarını 

kullanamamaktadır. İstanbul’un arazi kullanımının dengesiz dağılımı ve istihdamın 

%73’ünün ve buna karşılık nüfusun %67’sinin Avrupa yakasında yer alması da iki 

yaka arasındaki geçişlerin fazla olması sonucunu doğurmaktadır.  

Deniz ulaşımı, diğer ulaşım türlerine oranla, ilk yatırım birim maliyetinin düşük 

olması, kapasite büyüklüğü ve doğal altyapısı ile büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

Bu yönüyle “ucuz ve doğal bir metro” gibi çalışan deniz ulaşımının şehir içi 

ulaşımına diğer ulaşım türlerinden bağımsız olarak tek başına yarar sağlaması 

beklenemez. Deniz ulaşımının tüm ulaşım sistemiyle entegrasyonunun sağlanması 

gerekmektedir.  

Bu tezin amacı İstanbul’da denizyolu kullanımını artırma yollarını araştırmak ve 

öneriler sunmaktır.  

Tez çalışması, 7 ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, çalışmanın amaç, 

kapsam ve yöntemi anlatılmıştır. İkinci bölümde, İstanbul denizyolu ulaşımının 

geçmişten günümüze nasıl değiştiği anlatılmaktadır. Boğaz Köprüleri öncesi ve 

sonrası toplu taşıma türel dağılımı, yıllara göre denizyolu kullanımı, arazi kullanımı, 

nüfus ve istihdam dağılımı ile ilişkilere değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde, İstanbul denizyolu toplu taşıma sisteminin mevcut durumu 

anlatılmaktadır. Altyapısı (filo ve iskeleler), hizmet verdiği hatlar ve yıllık yolcu 

sayılarına göre şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri ve dolmuş motorları ayrı ayrı 

incelenmiştir.  

Dördüncü bölümde, şehir içi yolcu taşımacılığında denizyolunu kullanan şehirler 

araştırılmıştır. Dünya sıralamasında İstanbul’dan sonra ikinci ve üçüncü sırada olan 

Hong Kong ve New York şehirlerinin toplu taşıma sistemileri içerisinde denizyolu 

toplu taşıma sisteminin konumu anlatılmıştır.  

Beşinci bölümde, İstanbul’da planlanan ulaşım projelerinin deniz ulaşımına olası 

etkileri tartışılmıştır. Doğrudan deniz ulaşımına yönelik planlar, raylı sistem ve 
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karayolu projelerinin olası etkileri ve ulaşım ana planlarında denizyolu hakkındaki 

öneriler anlatılmıştır. 

Altıncı bölümde, yolcuları denizyolu ulaşımına çekmeyi ve karayolunu rahatlatmayı 

amaçlayan doğal birer metro gibi çalışacak hatlar önerilmiştir. Öneriler, üniversite 

uçlu, yazlık belde uçlu ve havaalanı uçlu yolculukların denize kaydırılmasına yönelik 

oluşturulmuştur. Ayrıca, iyileştirilme nedeniyle 2 sene boyunca kapatılacak olan 

banliyö sisteminin deniz üzerinde yeniden yapılandırılması üzerine ek bir öneri 

çalışılmıştır.  

Yedinci bölümde, önerilen hatlar, mevcut durum ve 2023 yılını yansıtan modellerle 

test edilmiştir. Yapılan testlerin sonucunda, denizyolu toplu taşıma sisteminin 

mevcut ve gelecek arazi kullanımı ve ulaştırma sistemi ile birlikte hangi düzeyde 

çalışacağı, öneri denizyolu hatların verimli olup olmayacağı değerlendirilmiştir. 

Son bölümünde ise, araştırmanın sonuçları anlatılıp değerlendirme yapılmıştır. Bu 

tez çalışmasının, İstanbul şehir içi yolcu taşımacılığında denizyolu payının 

arttırılması için izlenmesi gereken yol konusunda bilimsel bir kaynak oluşturması 

hedeflenmektedir.  
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2. İSTANBUL DENİZYOLU TOPLU TA�IMA SİSTEMİNE GEÇMİ�TEN 

GÜNÜMÜZE BAKI� 

Bu bölümde, İstanbul denizyolu ulaşımının geçmişten günümüze nasıl değiştiği 

anlatılmaktadır. Boğaz Köprüleri öncesi ve sonrası toplu taşıma türel dağılımı, yıllara 

göre denizyolu kullanımı, arazi kullanımı, nüfus ve istihdam dağılımı ile ilişkilere 

değinilmiştir. 

İstanbul Boğazı ve Haliç ile üç kara parçasına ayrılan İstanbul için deniz ulaşımının 

önemli bir yeri vardır. Önceleri Haliç ve Tarihi Yarımada dışına ulaşım imkanlarının 

kısıtlı olması sebebiyle genişleyemeyen İstanbul, Tanzimat dönemindeki ekonomik 

hareketlilik ile birlikte boğaza doğru yayılmaya başlamıştır. Vapurların hizmete 

girmesiyle, kayıklarla yapılan yolculuk süreleri yarıya inmiş ve halk, yaşamak ve 

gezmek için yeni yerler keşfetmeye, iskelelerin çevresinde küçük merkezler 

oluşturmaya başlamıştır. İstanbul, artık vapurları tercih etmektedir. Bu talep ile 

birlikte 1851 senesinde kurulan �irket-i Hayriye, yıllarca şehrin gelişmesinin yönünü 

belirlemiştir.  

Hızla büyüyen İstanbul’da karayollarına verilen önemin giderek artmasıyla birlikte, 

şehir içerilere doğru genişleyerek denizden uzaklaşmıştır. Yapılan arazi kullanım ve 

ulaşım planlarına gerektiği gibi uyulmaması ve toplu taşımayı yaygınlaştırmak yerine 

özel otomobil sahipliğinin özendirilmesi nedeniyle şehir bugünkü karmaşasını 

yaşamaktadır. 300 km’lik Marmara kıyı şeridine yerleşmiş olan İstanbul, deniz 

ulaşımı açısından çok elverişli bir yapıya sahiptir. 80 iskelesi ve 34 hattıyla tüm 

denizyolu toplu taşıma sistemi günde 280.000 yolcu taşımaktadır. Deniz ulaşımı tüm 

toplu taşıma sistemi içerisindeki payı, lastik tekerlekli taşıma sisteminin %86 ve raylı 

sisteminin payı %10 iken sadece %4’dür. Bunun nedeni, yeterli hat ve iskele 

olmamasının yanı sıra, karada diğer ulaşım sistemleriyle yeterince 

desteklenmemesidir. 

İstanbul’da deniz ulaşım sisteminin payının zaman içerisinde nasıl değiştiğini 

görmek amacıyla şehrin arazi kullanım durumu ve ulaşım sistemlerini incelemek 

yararlı olacaktır.  

�ekil 2.1’de yıllara göre İstanbul yerleşik alanının nasıl değiştiği görülmektedir. 1916 

yılında, İstanbul’da Tarihi Yarımada, Haliç, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar ve 
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Boğaz’da yerleşik alan bulunmaktadır. 1934 yılında yerleşik alanlar, Boğaz’da 

kuzeye doğru, Anadolu yakasında sahilden Maltepe’ye doğru gelişme görülmektedir. 

1960 yılı haritasına göre, yerleşik alanlar içeriye doğru çok az gelişmeye başlamış 

ve iki yakada da sahil kesimleri dolmaya başlamıştır. Yaklaşık 30 sene boyunca 

arazi kullanımı açısından fazla bir gelişme yaşanmamıştır. Ancak bu tarihin 

üstünden yaklaşık aynı zaman dilimi geçmesine rağmen, İstanbul’un yerleşik alanı 

genişlemesinde çok büyük bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışın en büyük 

sebeplerinden biri, göç ve plansızlık yanı sıra, köprüler ve çevre yollarıdır. �ekilde 

de görüldüğü gibi, çevre yollarının etki alanları son dönemde dolmuştur. 

 

�ekil 2.1: İstanbul Yerleşik Alanının Yıllara Göre Değişimi [1] 

Arazi kullanımındaki konut ve istihdam alanlarının iki yakaya dağılımı, yakalar arası 

yolculuk konusunda bilgi verecektir. Boğaz köprüleri sonrası Anadolu yakasında 

nüfusun arttığı gözlenmektedir. İstanbul’un arazi kullanımının dengesiz dağılımı ve 

istihdamın %73’ünün ve buna karşılık nüfusun %67’sinin Avrupa yakasında yer 

alması da iki yaka arasındaki geçişlerin fazla olması sonucunu doğurmaktadır 
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Yıllara göre toplu taşıma sistemi türel dağılımlarını incelendiğinde, karayolu payının 

giderek arttığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda, 1. köprü öncesi dağılım verilmiştir. 

Lastik tekerlekli sistem %78,3, raylı sistem %8,3 ve denizyolu sistemi ise %13,4 pay 

almıştır. 

Tablo 2.1: 1970 yılı toplu taşıma sistemi türel dağılımı [2] 
ULA�IM SİSTEMİ TÜR PAY (%) 

İETT 26,9 
Halk Otobüsü 3,0 
Minibüs 24,8 
Dolmuş 23,6 

LASTİK TEKERLEKLİ 

TOPLAM 78,3 
RAYLI TOPLAM 8,3 

�ehir Hatları 12,2 
Dolmuş Motoru 1,2 

DENİZYOLU 

TOPLAM 13,4 
TOPLAM 100 

Tablo 2.2’de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açıldığı senenin toplu taşıma 

sistemi türel dağılımı verilmiştir. Buna göre, lastik tekerlekli toplu taşıma sistemi payı 

%83,4’e çıkarken, raylı sistem %6,2’ye, denizyolu sistemi ise %10,5’e gerilemiştir. 

Bugün, raylı sistemin payı yeni projelerle birlikte %8’e çıkarken, denizyolu sistemi 

%4’e gerilemiştir [3]. 

Tablo 2.2: 1988 yılı toplu taşıma sistemi türel dağılımı [17] 
ULA�IM SİSTEMİ TÜR YOLCU SAYISI PAY (%) 
LASTİK TEKERLEKLİ TOPLAM 3.509.500 83,4 
RAYLI TOPLAM 259.500 6,2 

�ehir Hatları 400.000 9,5 
Dolmuş Motoru 40.000 1,0 DENİZYOLU 
TOPLAM 440.000 10,5 

TOPLAM  100 
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�ekil 2.2: Yıllara göre toplu taşıma türel dağılımı karşılaştırılması 
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Denizyolu toplu taşıma sistemi yolcu sayılarının yıllara göre değişimine bakıldığında 

1970’lere kadar nüfus ile birlikte arttığı, ancak, bu tarihten sonra nüfusun yaklaşık 7 

katına çıkmasına rağmen denizyolu yolcu sayısının aynı düzeyde kaldığı 

görülmektedir. Nüfus arttıkça yolculuk sayısının da orantılı bir şekilde arttığı kabul 

edilirse deniz ulaşımının toplam yolculuk sayısı içindeki payının giderek düştüğü 

anlaşılmaktadır. Boğaz geçişlerine, karayolu sisteminin katılması, denizyolu 

taşımacılığına zarar vermiştir. Raylı sistemin Marmaray ile boğaz geçişlerine 

katılması ve raylı sistemin iki yakada yayılması ile birlikte denizyolu yolcu sayısında 

büyük oranda düşüş olacağı düşünülmektedir (Tablo 2.3, �ekil 2.3).  

Tablo 2.3: Deniz ulaşımı yolcu sayısının yıllara göre değişimi 
YILLAR DENİZ ULA�IMI YOLCU SAYISI (günlük) 

1935 69.500 
1940 77.700 
1945 122.600 
1950 151.000 
1955 209.900 
1960 218.500 
1965 214.900 
1970 325.100 
1975 313.200 
1980 314.600 
1985 302.600 
1990 320.000 
2000* 251.000 
2005** 245.000 
2007*** 280.000 

* Kaynak: İstanbul I.Kentiçi Ulaşım �urası, Toplu Taşıma Sistemi Kom. Rap., 2002, ** İMP ***BELBİM 
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�ekil 2.3: Denizyolu Toplu Taşıma Sistemi Yolcularının Yıllara Göre Dağılımı 
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Denizyolu sisteminin iki yakayı birleştirildiği düşünüldüğünde, sadece boğaz 

geçişlerindeki payına bakmak yararlı olacaktır. Tablo 2.4’te, 2006 Hane Halkı Anket 

sonuçlarından çıkan, boğaz geçişlerinde ulaştırma türüne göre dağılım oranları 

verilmiştir. Buna göre, boğaz geçişi yolculuklarının %24’ü özel otomobil, %57’si 

lastik tekerlekli toplu taşıma sistemi, %19’u ise denizyolu ile yapılmaktadır. Bu oran, 

denizyolu için, 1985 senesinde %40 civarında görülmüştür [4]. 

Tablo 2.4: Ulaştırma türüne göre boğaz geçişlerindeki dağılım 
Ulaştırma Türü Yüzde 

Özel Oto Yalnız Sürüş 13,76 
Özel Oto Paylaşılan Sürüş 10,30 
Taksi 1,98 
Servis Aracı 13,31 
Dolmuş 2,69 
Belediye Otobüsü 33,13 
Özel Halk Otobüsü 5,67 
Motosiklet 0,40 
Vapur 14,84 
Deniz Otobüsü 1,48 
Deniz Motoru 2,43 
Toplam 100 
Kaynak: Model Kalibrasyonu Raporu, İMP 2007 
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3. İSTANBUL DENİZYOLU TOPLU TA�IMA SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU 

Bu bölümde İstanbul denizyolu toplu taşıma sisteminin mevcut durumu 

anlatılmaktadır. Altyapısı (filo ve iskeleler), hizmet verdiği hatlar ve yıllık yolcu 

sayılarına göre şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri ve dolmuş motorları ayrı ayrı 

incelenmiştir.  

3.1. Denizyolu Toplu Taşıma Sistemi 

İstanbul Boğazı’nda aynı anda dört yönlü bir trafik oluşmaktadır. Bunlar kuzey – 

güney yönünde boğazın tamamı kat eden (uğraklı – uğraksız) trafik ile Doğu  – batı 

yönünde karşıdan karşıya oluşan şehir içi trafiktir [5]. 

İstanbul’da, deniz trafiğinin %95’i boğazlarda oluşmakta olup, ağırlıklı olarak 

Eminönü - Karaköy - Kadıköy ve Beşiktaş arasındaki hatlardadır. Bu trafik; vapurlar, 

deniz otobüsleri, dolmuş motorları ve diğer teknelerden oluşan yolcu ağırlıklı bir 

trafiktir. 

Denizyolu toplu taşıma sisteminde 3 tür bulunmaktadır: şehir hatları vapurları, deniz 

otobüsleri ve dolmuş motorları. Günde 280.000 yolcu taşıyan denizyolu toplu taşıma 

sisteminin, tüm toplu taşıma sistemindeki payı %4’ tür. Vapurlar, günde ortalama 

170.000 yolcu ile denizyolu yolcu trafiğinin %60’ını taşımaktadır. Dolmuş motorları 

günde 90.000 yolcu ile %32, deniz otobüsleri ise günde 20.000 yolcu ile %7’lik pay 

almaktadır. İstanbul denizyolu toplu taşıma sisteminin filosu toplamda 180 araçtan 

oluşmaktadır ve 80 iskele ve 34 hatta hizmet vermektedir.  Tablo 3.1’de denizyolu 

taşıma türlerine ait bilgiler verilmiştir.  

Tablo 3.1: Denizyolu Taşıma Türlerine Ait Kapasiteler ve Günlük Taşınan  
Ortalama Yolcu Sayısı 

Taşıma Türü 
İskele 
Sayısı 

Hat Sayısı 
Araç 

Sayısı 

Günlük Taşınan 
Ortalama Yolcu 

Sayısı 
% 

�ehir Hatları Vapurları 53 15 32 170.000 61 
Dolmuş Motorları 13 12 130 90.000 32 
Deniz Otobüsleri 18 7 25 20.000 7 
Toplam 80 34 180 280.000 100 
Kaynak: İDO A.�., Dentur, Turyol, Mavi Marmara, İMP 
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3.1.1. �ehir Hatları Vapurları 

2005 Nisan ayına kadar TDİ bünyesinde faaliyet gösteren şehir hatları vapur ve 

feribotları işletmeciliği İDO’ya devredilmiştir. Altyapısı 53 iskele ve 32 yolcu 

vapurundan oluşan şehir hatları 15 hat üzerinde çalışmaktadır. Tablo 3.2’de yolcu 

vapuru iskelelerinin dökümü verilmiştir.  

Tablo 3.2: �ehir Hatları Yolcu Vapuru İskeleleri 
1 Anadolu Hisarı 23 Fener 45 Sarayburnu 
2 Anadolu Kavağı 24 Harem 46 Sarıyer 
3 Arnavutköy 25 Hasköy 47 Sedef Adası 
4 Ayvansaray 26 Haydarpaşa 48 Sirkeci 
5 Balat 27 Heybeliada 49 Sütlüce 
6 Barboros Hayrettin Paşa 28 İstinye 50 Tokmakburnu 
7 Bebek 29 Kabataş 51 Üsküdar Beşiktaş 
8 Beşiktaş 30 Kadıköy (Beşiktaş) 52 Üsküdar Kabataş 
9 Beykoz 31 Kadıköy (Eminönü- Karaköy)  53 Yeniköy 
10 Beylerbeyi 32 Kandilli   
11 Bostancı 33 Kanlıca   
12 Burgazada 34 Karaköy    
13 Büyükada 35 Kartal   
14 Büyükdere 36 Kasımpaşa   
15 Çengelköy 37 Kınalıada   
16 Çubuklu 38 Kuzguncuk   
17 Eminönü Boğaz 39 Küçüksu   
18 Eminönü Haliç 40 Maltepe   
19 Eminönü Kadıköy 41 Ortaköy   
20 Eminönü Üsküdar 42 Paşabahçe   
21 Emirgan 43 Poyrazköy   
22 Eyüp 44 Rumeli Kavağı   

Kaynak: İDO A.�. 2007 
 

�ehir hatları 2007 yılı 11 aylık günlük ortalamasına göre yaklaşık 170.000 yolcu ile 

4.000 araç taşımıştır. Tablo 3.3’te, en çok talep alan 10 iskele verilmiştir. Buna göre 

sırasıyla en yüksek talep, Eminönü, Kadıköy (Eminönü – Karaköy) ve Üsküdar 

iskelelerinde görülmektedir. Listelenmiş olan ilk 10 iskele yolcuların %82’sine hizmet 

verirken, geriye kalan 43 iskele %8’ine hizmet vermektedir. Günlük yolcu sayısına 

göre iskelelerin değerlendirilmesi �ekil 3.1’de görülmektedir. 

Tablo 3.3: �ehir Hatları vapurlarının iskelelere göre günlük yolcu sayısı 
 İSKELELER YOLCU SAYISI   İSKELELER YOLCU SAYISI 

1 Eminönü  37.168     6 Beşiktaş 11.309    
2 Kadıköy Eminönü/Karaköy 33.178     7 Sirkeci 4.949  
3 Üsküdar 20.129     8 Harem 4.651    
4 Karaköy 15.302     9 Haydarpaşa 2.402    
5 Kadıköy Beşiktaş/Kabataş 13.805     10 Kabataş 924    
    TOPLAM 143.816    
Kaynak: İDO A.�. 2007 
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�ekil 3.1: Vapur İskelelerinin Ortalama Günlük Yolcu Sayısı Açısından 
Değerlendirilmesi 

Kaynak: İDO A.�. 2007 
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Hatlara göre dağılımlara bakıldığında ise (Tablo 3.4) en çok yolcu Kadıköy – 

Haydarpaşa – Karaköy – Eminönü hattında çalışmaktadır. Bu hattın aslında Kadıköy 

– Haydarpaşa – Karaköy ve Kadıköy – Haydarpaşa – Eminönü hattı olarak iki 

parçada incelenmesi gerekmektedir. Ancak, aynı iskeleden biniş sağlandığı ve 

turnikeler ayrı olmadığı için yolcu sayıları birlikte sayılmaktadır. İkinci sırada 34.804 

yolcu ile Eminönü – Üsküdar hattı, üçüncü sırada ise Kadıköy – Beşiktaş hattı yer 

almaktadır. 2007 yılında, Kabataş – Taksim fünikülerinin çalışmaya başlamasıyla 

hizmete sokulan Kadıköy – Kabataş hattı, 2.622 yolcu ile sekizinci sırada 

bulunmaktadır. Bu hattın, füniküler ile entegrasyonu ile Taksim’e çıkışlarda kolaylık 

sağlamasıyla Karaköy ve Beşiktaş vapurlarından yolcu çekeceği düşünülse de, 

önceki yılların yolcu sayılarına bakıldığında bu hatların yolcu sayılarında bir 

değişiklik olmadığı görülmektedir.  

2007 yolcu sayılarındaki tek düşüş, Üsküdar – Kabataş ve Üsküdar – Beşiktaş 

hatlarında görülmektedir. Bu düşüş, bu hatlarda Dentur Avrasya Kooperatifi’nin hem 

bilet entegrasyonunun sağlanması hem de vapurlara göre daha sık çalışması 

nedeniyle yolcu çekmesinden kaynaklanmaktadır. Aynı olumsuz etki, Turyol 

Kooperatifi’nin vapurlarla birlikte çalıştığı Kadıköy – Eminönü ve Kadıköy – Karaköy 

hatlarında görülmemiştir (Tablo 3.4).  

Tablo 3.4: �ehir Hatları Vapurlarının Hatlara Göre Günlük Ortalama Yolcu Sayıları 
(gidiş – dönüş) 

HAT 2005 2006 2007 
Kadıköy - Haydarpaşa - Karaköy - Eminönü 63.393    70.778    71.213    
Eminönü - Üsküdar 35.047    36.338    34.804    
Kadıköy - Beşiktaş 18.295    21.195    21.916    
Sirkeci-Kabataş-Kadıköy-Bostancı-Adalar 14.829    12.677    14.941    
Sirkeci - Harem 9.536    9.349    9.600    
Boğaz Hattı 4.418    5.856    7.021    
Üsküdar - Beşiktaş 7.287    9.182    3.501    
Kadıköy - Kabataş - - 2.622    
Eminönü-Kasımpaşa-Fener-Balat-Ayvansaray-
Sütlüce-Eyüp (Haliç Hattı) 2.106    2.217    2.565    
Emirgan-Kanlıca-A.Hisarı-Kandilli-Bebek-A.Köy 916    1.115    1.161    
Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı-Poyrazköy 673    688    725    
Üsküdar - Kabataş 986    930    160    
TOPLAM 159.491    172.330    172.237    

Kaynak: İDO A.�. 2007 

Tablo 3.5’te görüldüğü üzere, Sirkeci ve Harem feribot iskelelerinden günde 

ortalama 9.600 yolcu ile yaklaşık 4.000 araç taşınmaktadır. Çoğunlukla 80’li yıllarda 

inşaa edilen arabalı vapurlar Harem – Sirkeci hattını 15 – 20 dakikada 

tamamlamaktadırlar. 2007 yılında inşaa edilen Suhulet adlı arabalı vapur, bu hattı 8 

dakikada alacaktır. Aynı özelliklere sahip üç arabalı vapur daha filoya katıldıktan 
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sonra, günde 15.000 araç kapasite ile saatte 1.000 araç ve 7. 200 yolcu taşınacağı 

söylenmektedir [6].  

Tablo 3.5: �ehir Hatlarının Feribot İskelelerine Göre Günlük Ortalama Yolcu ve 
Araç Sayıları (gidiş – dönüş) 

Hat Adı Yolcu Sayısı Araç Sayısı 
Sirkeci – Harem 4.949    2.189    
Harem – Sirkeci 4.651    1.804    
Toplam 9.600 3.994 
Kaynak: İDO A.�. 2007 

3.1.2. Deniz Otobüsleri 

İDO A.�.’ye bağlı olan deniz otobüsleri 18 iskele ve 25 araç ile şehir içinde 7 hatta 

hizmet vermektedir. Günlük yaklaşık 20.000 yolcu ile denizyolu toplu taşıma sistemi 

içerisinde %8’lik bir pay almaktadır. Tablo 3.6’da deniz otobüsü iskeleleri 

listelenmiştir. 

Tablo 3.6: Deniz Otobüsü İskeleleri 
Avcılar Burgazada  Kabataş  Pendik 
Bakırköy Büyükada  Kartal Sarıyer 
Beşiktaş  Büyükçekmece Kınalıadada Yenikapı 
Beykoz  Heybeliada Kadıköy  
Bostancı İstinye Maltepe  
Kaynak: İDO A.�. 2007 

1987 yılında 10 deniz otobüsünün satın alınarak hizmete sokulmasına, 1985 yılında 

tamamlanan “İstanbul Deniz Ulaşım Projesi”1 sonucunda karar verilmiştir. Bu 

projede, şehir hatları vapurlarının yeterli hız ve konfor düzeyinde bulunmaması 

nedeniyle denizyoluna olan talebin düştüğü, sonuç olarak, daha hızlı ve konforlu 

gemilerle yolcuların denizyoluna çekilebileceği ileri sürülmüştür [4]. 

Söz konusu projeye göre, çalıştırılacak Bostancı – Kabataş ve Bostancı – Eminönü 

hatlarında yıllık 29 milyon yolcu taşınacaktır ve toplu taşıma sisteminde 

denizyolunun o zamanki %7’lik payı %15 – 20’lere çıkarılacaktır. Ancak, bu hatlar 

çalıştırılmaya başlandıktan sonra, yıllık talebin sadece 1,5 milyon yolcu olduğu 

görülmüştür [4]. 

O günden bu güne, deniz otobüslerinin deniz ulaşımı içindeki payı %4’ten %7’ye 

ulaşmıştır ve deniz ulaşımının toplu taşıma içerisindeki payı da projede öngörülenin 

tersine giderek düşmüştür. Bu sonuç, deniz ulaşımında sadece “hız” artırmasına 

gidilmesinin tek başına yarar sağlamayacağına işaret etmektedir.  

                                                

1 İstanbul Deniz Ulaşım Projesi, Ön Fizibilite Etüdü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mayıs 

1985. 
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Tablo 3.7’de, hatlara göre günlük ortalama yolcu sayıları verilmiştir. Yedi hattan 

dördü, Pendik – Avcılar arası 8 iskelenin değişik kombinasyonlarından oluştuğundan 

ayrı ayrı verilememiştir. Tabloya göre, bu güzergahta bir günde yaklaşık 13.000 

yolcu ile toplam yolcuların %67’si taşınmaktadır.  

Tablo 3.7: İDO’nun hatlara göre ortalama günlük yolcu sayıları (gidiş – dönüş) 

HAT YOLCU 
SAYISI 

*Bostancı - Kadıköy - Kabataş - Yenikapı - Bakırköy - Avcılar  
*Pendik - Kartal - Maltepe - Bostancı - Kabataş - Bakırköy - Avcılar 
*Bostancı - Kadıköy - Yenikapı - Bakırköy 
*Bostancı - Kadıköy - Yenikapı 

13.168    

Bostancı-Kabataş 3.214    
Bostancı-Heybeliada-Büyükada-Burgazada-Kınalıada-Kabataş 2.137    
Boğaz Hattı  1.089    
TOPLAM 19.607    
Kaynak: İDO A.�. 2007 

Zeytinburnu – Kabataş tramvayı, Kabataş – Taksim füniküleri ve Kabataş deniz 

otobüsü, vapur ve dolmuş motoru iskeleleriyle birlikte, Kabataş bir aktarma merkezi 

haline gelmiştir. Bu nedenle, İDO, Kabataş’tan Karaköy ve Eminönü’ne tramvay ve 

otobüs ile ulaşılabileceğinden bu merkezlerdeki iskelelerini kaldırmıştır.  

Tablo 3.8’e göre, en çok sefer, hem hafta içi hem de hafta sonu günlerde, Bostancı 

– Kadıköy – Yenikapı – Bakırköy hattında yapılmaktadır. Ayrıca, listenmiş olan 7 

hattın 3’ü hafta sonları çalışmamaktadır.  

Tablo 3.8: Deniz Otobüsü Hatlarının Sefer Sayıları (gidiş ve dönüş toplamı) 

HAT Hafta içi sefer 
sayısı 

Cumartesi 
günü sefer 

sayısı 

Pazar günü 
sefer sayısı 

Bostancı - Kadıköy - Kabataş - 
Yenikapı - Bakırköy - Avcılar  11 0 0 

Pendik - Kartal - Maltepe - Bostancı 
- Kabataş - Bakırköy - Avcılar 

4 0 0 

Bostancı - Kadıköy - Yenikapı - 
Bakırköy 54 49 48 

Bostancı - Kadıköy - Yenikapı 20 13 8 
Bostancı-Kabataş 34 8 0 
Bostancı-Heybeliada-Büyükada-
Burgazada-Kınalıada-Kabataş 

0(kış tarifesine 
göre) 

2 2 

Boğaz Hattı  8 0 0 
TOPLAM    

Tablo 3.9’da deniz otobüsleri iskelelerinin uzaklık ve yolculuk süreleri verilmiştir. 

Buna göre, en uzun süre (37 dakika) Avcılar – Bostancı arasındaki hatta 

görülmektedir. Tablodaki süreler, deniz otobüsünün saatte 30 knot hız yaptığı 

varsayılarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki tablo, önerilicek hatların planlanmasında 

yardımcı olacaktır. 
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Tablo 3.9: İskeleler arası Uzaklık ve Yolculuk Süreleri 
Kalkış Merkezi Varış Merkezi Uzaklık (deniz mili) Süre (dk) 

Avcılar Bakırköy 8 16 
Avcılar Bostancı 18,5 37 
Avcılar Kadıköy 14,4 28 
Bakırköy Karaköy 8,33 16 
Beykoz Üsküdar 8 16 
Beykoz Sarıyer 2,9 6 
Beşiktaş Üsküdar 0,8 2 
Beşiktaş Kadıköy 3,5 7 
Bostancı Karaköy 7,89 16 
Bostancı Burgazada 6,04 12 
Bostancı Büyükada 4,93 10 
Bostancı Yenikapı 7,13 14 
Bostancı Bakırköy 10,32 20 
Bostancı Heybeliada 5,2 10 
Bostancı Kartal 6,95 14 
Bostancı Kınalıada 6,5 13 
Bostancı Pendik 9,1 18 
Bostancı Kabataş 7,88 16 
Bostancı Eminönü 8,1 16 
Büyükada Eminönü 11 22 
Eminönü Kadıköy 2,7 5 
Eminönü Beşiktaş 2,1 4 
İstinye Beykoz 1,9 4 
İstinye Sarıyer 3,8 8 
İstinye Üsküdar 5,7 11 
İstinye Beşiktaş 5,6 11 
Kabataş Burgazada 9,45 19 
Kabataş Yalova 27 53 
Kabataş Heybeliada 10,55 21 
Kabataş Büyükada 12 24 
Kabataş Heybeliada 13,9 27 
Kabataş Kınalıada 8,3 16 
Kadıköy Beşiktaş 3,1 6 
Kadıköy Bakırköy 6 12 
Karaköy Üsküdar 1,8 4 
Karaköy İstinye 7,5 15 
Karaköy Beykoz 9,4 19 
Karaköy Sarıyer 11,3 22 
Karaköy Beşiktaş 1,9 4 
Sarıyer İstinye 4,2 8 
Kaynak: Sayılarla İstanbul 2002 
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3.1.3. Dolmuş Motorları 

�ehir içi yolcu taşımacılığında deniz otobüsleri ve şehir hatları dışında taşımacılık 

yapan ve özel kişilerce çalıştırılan deniz motorları, 3 kooperatifin bünyesinde faaliyet 

göstermektedir: 

• Turyol 

• Dentur Avrasya 

• Mavi Marmara  

Günde ortalama 30’ar bin yolcu taşıyan dolmuş motorları kooperatiflerinin toplamda 

130 araçlık filosu vardır. Tablo 3.10’da, kooperatiflere ait iskeleler verilmiştir. 

Tablo 3.10: Kooperatiflere Ait Iskeleler 
Turyol Dentur Avrasya Mavi Marmara 

Eminönü Arnavutköy Bostancı 
Haydarpaşa Bebek Kınalıada 
Kadıköy Beşiktaş Heybeliada 
Karaköy Eminönü Büyükada 
Üsküdar Kabataş Burgazada 
Çayırbaşı (Kadıköy) Ortaköy Maltepe 
 Üsküdar  
Kaynak: http://www.denturavrasya.com, http://www.turyol.com.tr, http://www.mavimarmara.net  

Tablo 3.11’de, kooperatiflerin işlettiği hatlar verilmiştir. Turyol en sık seferlerini 

Kadıköy – Haydarpaşa – Karaköy – Eminönü hattında, Dentur Avrasya ise Üsküdar 

– Beşiktaş / Kabataş hatlarında yapmaktadır. Mavi Marmara ise Bostancı ve 

Maltepe’den Adalara hizmet vermektedir (�ekil 3.2).  

Tablo 3.11: Kooperatiflerin İşlettiği Hatlar 
TURYOL 

Eminönü - Üsküdar Haydarpaşa - Eminönü  
Eminönü - Kadıköy  Karaköy - Üsküdar  
Kadıköy - Eminönü - Karaköy  Karaköy - Çayırbaşı 
Çayırbaşı - Karaköy - Eminönü  Eminönü - Karaköy - Burgazada -  

Kınalıada - Büyükada 
DENTUR AVRASYA 

Üsküdar - Beşiktaş  Üsküdar - Kabataş  
Bebek - Eminönü  Adalar ve Boğaz Turu (Avcılar)  
Boğaz Turu - Üsküdar  Boğaz Turu - Beşiktaş 

MAVİ MARMARA 
Bostancı - Büyükada - Heybeliada Bostancı - Burgazada - Kınalıada 

Maltepe - Adalar  
Kaynak: http://www.denturavrasya.com, http://www.turyol.com.tr, http://www.mavimarmara.net  
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�ekil 3.2: Kooperatiflerin Çalıştığı Ana Hatlar 

Dentur Avrasya 

Turyol 

Mavi Marmara 
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4. �EHİR İÇİ YOLCU TA�IMACILIĞINDA DENİZYOLUNU KULLANAN �EHİR 

ÖRNEKLERİ 

İstanbul’un, şehir içi yolcu taşımacılığında deniz ulaşımını kullanan diğer şehirlerle 

karşılaştırılması, sistemin genel olarak verimliliğini görmek açısından yararlı 

olacaktır.  

Yerel pazarlara bakıldığında, Amerika yılda yaklaşık 113 milyon yolcu ile tüm 

dünyadaki denizyolu ulaşımı yolcularının %13’ünü taşıyarak birinci sırada yer 

almaktadır. İkinci sırada, yaklaşık 91 milyon yolcu ile Endonezya ve yaklaşık 89 

milyon yolcu ile Türkiye yer almaktadır (Tablo 4.1). Ancak, Türkiye’nin yolcu sayıları 

içerisinde sadece İstanbul olduğu anlaşılmaktadır. İzmir’in de yılda yaklaşık 14 

milyon yolcu taşıdığı göz önünde bulundurulursa, Türkiye’nin ikinci sırada olduğu 

düşünülebilir.  

Tablo 4.1: Denizyolu yolcu taşımacılığında ülkelere göre sıralama 
SIRA ÜLKE YOLCU SAYISI (yıllık değer) 

1 ABD 113.300.000 
2 Endonezya 90.811.000 
3 Türkiye 89.029.399 
4 Çin 65.561.045 
5 Norveç 52.188.558 
6 Yunanistan 50.389.203 
7 Filipinler 47.671.866 
8 Kanada 35.713.225 
9 Italya 32.788.435 

10 Portekiz 26.430.482 
11 Danimarka 26.142.927 
12 İsveç 23.962.388 
13 Rusya 23.700.000 
14 Brezilya 22.548.727 
15 İngiltere 21.826.451 
16 Avusturalya 16.030.961 
17 Hollanda 6.754.358 
18 Kıbrıs 6.564.477 
19 Almanya 6.422.664 
20 İspanya 5.304.300 
21 Japonya 4.146.000 
22 Yeni Zelanda 3.988.200 
23 Guyana 3.729.698 
24 Malta 3.172.410 
25 Fransa 2.775.478 
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�ehirler açısından bakıldığında, İstanbul’un yaklaşık 89 milyon yolcu ile dünya deniz 

ulaşımı yolcularının %9’unu taşıyarak birinci sırada yer aldığı görülmektedir (Tablo 

4.2). İkinci sırada, yaklaşık 57 milyon yolcu ile Hong Kong, üçüncü sırada ise 

yaklaşık 43 milyon yolcu ile New York şehri yer almaktadır.   

Tablo 4.2. �ehiriçi denizyolu yolcu taşımacılığında şehirlere göre sıralama 
SIRA �EHİR ÜLKE YOLCU SAYISI (yıllık 

1 İstanbul Türkiye 89.029.399 
2 Hong Kong Çin 56.595.716 
3 New York ABD 43.268.671 
4 Lizbon Portekiz 26.231.296 
5 Danimarka   26.142.927 
6 Washington ABD 25.698.589 
7 Britanya Kolombiyası (Vancouver) Kanada 21.286.686 
8 Yunanistan Adaları Yunanistan 17.673.802 
9 Rio de Janeiro Brezilya 17.000.000 
10 Sydney Avusturalya 14.915.000 

4.1. Yurtdışından Örnekler 

Bu bölümde, denizyolu yolcularının İstanbul’dan sonra en çok taşındığı Hong Kong 

ve New York şehirleri anlatılacak ve İstabul ile karşılaştırılması yapılacaktır.  

4.1.1. Hong Kong 

Hong Kong, Çin’in güney kıyısında bulunmaktadır. Hong-kong adası, Kowloon 

Yarımadası ve 262 küçük adadan oluşmaktadır. İngiltere’ye bağlı bir sömürge iken, 

1997 yılında Çin Halk Cumhuriyet’ine bağlı özel yönetim bölgesi haline gelmiştir. 

Asya’nın en büyük serbest pazarı ve limanı olan Hong Kong, ayrıca en işlek ticaret, 

endüstri ve turizm merkezidir. 2006 yılı nüfusu 6.857.100 olan şehrin nüfus 

yoğunluğu ise 6.350 kişi/km2’dir [7].  
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�ekil 4.1: Hong Kong'un ülke içerisindeki yeri 

Her bir kilometrelik yol için 275 lisanslı taşıt bulunan şehirde, topografya nedeniyle 

yolların kapasitesini arttırmak özellikle yapılaşması yoğun olan alanlarda zorlaşmaya 

başlamıştır. Bu nedenle, toplu taşımaya büyük önem verilen şehirde, otomobil 

sahipliğine bakıldığında 1000 kişiye 28 otomobil düştüğü görülmektedir [8]. Yapılan 

günlük yolculuklarda ise toplu taşıma sistemi %90 pay alarak dünyada ilk sırada yer 

almaktadır [9].   

Hong Kong’un toplu taşıma sisteminde her gün 10 milyon yolculuk yapılmaktadır 

[10]. Toplu taşıma sistemi, iki yüksek kapasiteli raylı sistem, tramvay, otobüs, 

minibüs ve vapurları içermektedir. Tablo 4.3’te günlük yolculukların toplu taşıma 

türlerine dağılımı görülmektedir. 

Tablo 4.3: Hong Kong’da yolculukların toplu taşıma türlerine dağılımı [10] 
Hong Kong 

Tür 
Yolcu Sayısı (günlük) % 

Otobüs 3.886.200 38,3 
Minibüs 1.805.300 17,8 
Raylı 4.300.900 42,4 
Denizyolu 145.400 1,4 
TOPLAM 10.137.800 100,0 

Hong Kong’da 12 vapur işletmesi, izin verilmiş olan 26 hatta çalışmakta ve günde 

145.400 yolcu taşımaktadır. Lastik tekerlekli ve denizyolu toplu taşıma sistemi 

paylarının İstanbul’a göre düşük olmasının sebebi, Hong Kong’un yaygın raylı 

sistem ağından kaynaklanmaktadır. �ekil 4.2’de görüldüğü gibi, raylı sistem 4 ayrı 

noktada 6 hat ile deniz üzerinden geçmekte ve denizyolunu kullanma gereksinimini 

düşürmektedir.  
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�ekil 4.2: Hong Kong metro ağı 

4.1.1. New York 

Dünyanın en büyük metropolitan alanları arasında yer alan New York, ABD’nin en 

büyük şehridir. Nüfusu 8.214.426 olan şehir, içinde bulunduğu New York Eyaleti 

nüfusunun nerdeyse yarısını barındırmaktadır.  

ABD’nin diğer şehirlerinden farklı olarak, New York’ta toplu taşımaya dayalı bir 

ulaşım sistemi vardır. Günlük yolculukların %33’ü özel otomobil ile, %67’si ise toplu 

taşıma ile yapılmaktadır. Amerikalıların %90’ı işe giderken arabalarını kullanırken, 

New York’taki hanehalklarının yarısının arabası bile yoktur. �ehirde, otomobil 

“sahipsizlik” oranı Manhattan ilçesinde %75’e çıkarken, ülkedeki ortalama oran 

%8’dir. ABD’deki toplu taşıma kullanıcılarının üçte biri ile raylı sistem kullanıcılarının 

üçte ikisi New York’ta yaşamaktadır. Tablo 4.4’te, toplu taşıma türlerine göre 

yolculuk dağılım oranları verilmiştir.  

Tablo 4.4: New York’ta yolculukların toplu taşıma sistemi türlerine dağılımı [11] 
Tür % 

Raylı toplu taşıma sistemi 73,0 
Lastik tekerlekli toplu taşıma sistemi 26,1 
Denizyolu toplu taşıma sistemi 0,9 
Toplam 100 
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New York’ta hizmet vermekte olan olan beş işletme ile denizyollarında yılda yaklaşık 

43 milyon yolcu taşınmaktadır. Hafta içi sabah ve akşam zirve saatlerinde 32 hat 

çalışırken, normal saatlerde 5 hat çalışmaktadır. Haftasonları ise sadece 4 hat 

çalışmaktadır [12]. Hatların böyle değişken olmasının sebebi arazi kullanımıyla 

alakalıdır. Manhattan, New York istihdamının %60’ına sahiptir [13] ve aşağıdaki 

şekilden de görüleceği üzere tüm hatlar Manhattan odaklıdır. Bu nedenle, iş giriş – 

çıkış zamanları dışında yoğun bir denizyolu trafiğine ihtiyaç yoktur.  

Denizyolu toplu taşıma sisteminin oranı, İstanbul ile karşılaştırıldığında düşük 

çıkmaktadır. Bunu sebebi, Hong Kong örneğinde de olduğu gibi raylı toplu taşıma 

sisteminin yaygın olmasıdır. Ayrıca kıyılar arası mesafenin az olması nedeniyle raylı 

sistem birçok yerde denizi geçebilmiştir ve bu nedenle denizyolu kullanım oranı 

düşmüştür.  

Tablo 4.5: New York’un alt bölgelerine göre denizyolu kullanımı 
Alt Bölgeler Yolcu Sayısı (yıllık) Otomobil 

Staten Island 19.270.397 367.594 

Özgürlük Anıtı - Ellis Island - New York - 
New Jersey 

10.856.554  

Hudson - New York - New Jersey 7.596.692  

Long Island Boğazı (Shelter Island dahil) 4.162.939 1.913.062 

Güney Long Island 1.205.362  
Brooklyn/Queens - Manhattan 176.727  

New York Toplam 43.268.671 2.280.656 
 

 

�ekil 4.3: New York denizyolu iskele ve hatları 
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4.2. Değerlendirme: İstanbul ile Karşılaştırma 

İstanbul ile dünya şehir içi denizyolu yolcu taşımacılığı sıralamasında İstanbul’dan 

hemen sonra gelen iki şehir karşılaştırıldığında denizyolu toplu taşıma sistemi 

oranının çok düşük olduğu görülmektedir (Tablo 4.6). İstanbul’da denizyolu kullanım 

oranı %4 iken, Hong Kong’da %1,4 ve New York’ta %0,9’dur. Ancak, diğer toplu 

taşıma türleriyle karşılaştırma yapıldığında, lastik tekerlekli toplu taşıma sistemi 

oranının İstanbul’a göre çok düşük ve raylı toplu taşıma sistemi oranının ise 

İstanbul’a göre çok yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Karayoluna olan bağımlılık ve 

raylı sistemin yaygın olmaması nedeniyle denizyolunu aslında fazladan yolcu talep 

etmektedir. Diğer örneklere bakıldığında, raylı sistem yeterince yayıldığında ve 

denizi geçen Marmaray tamamlandığında denizyolu toplu taşıma sisteminde gözle 

görünür bir düşüş olacağı açıktır.  

Tablo 4.6: Üç şehrin toplu taşıma sistemi türel dağılım karşılaştırılması 
Tür Hong Kong (%) New York (%) İstanbul (%) 
Lastik tekerlekli 56,2 26,1 86,0 

Raylı 42,4 73,0 10,0 
Denizyolu 1,4 0,9 4,0 
TOPLAM 100,0 100,0 100,0 
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5. İSTANBUL’DAKİ ULA�IM PROJELERİNİN DENİZYOLU �EHİR İÇİ YOLCU 

TA�IMACILIĞINA ETKİLERİ 

Bu bölümde, denizyolu, raylı ve karayolu sistemlerinde yapılacak yeni ulaşım 

projelerinin mevcut duruma etki edip etmeyeceği tartışılacaktır.  

2005 yılında �ehir Hatları vapurlarının devralınmasından beri İDO, 10 iskele restore 

etmiş, yıkılmış olan Maltepe iskelesini yeniden inşa etmiş ve 9 yeni hattı hizmete 

sokmuştur: 

• Eyüp – Üsküdar 

• Sarıyer – Rumeli Kavağı – Anadolu Kavağı 

• Bebek – Anadolu Hisarı – Kanlıca – Emirgan 

• Eminönü – Boğaz – Anadolu Kavağı 

• Eminönü – Boğaz – Beykoz 

• Kartal – Adalar – Bostancı 

• Maltepe – Adalar 

• Küçüksu – Tokmakburnu (daha sonra İstinye – Çengelköy boğaz seferi içine 

alındı) 

• Küçüksu – Beşiktaş 

�u an için İDO’nun geleceğe dönük yeni hat ve iskelelerle ilgili bir projesi 

bulunmamaktadır. Yeni vapurlar, 2008 yılının sonuna doğru hizmete girecektir. 

Deniz taksileri için ise duyurulduğu tarih olan 2005 senesinden beri herhangi bir 

gelişme olmamıştır. Ancak, hizmete sokulduğu takdirde, diğer denizyolu toplu 

taşıma türlerine göre çok daha pahalı olacağından, denizyolunun payında gözle 

görülür bir artış sağlaması beklenmemelidir. 

Halen çalışmaları devam eden 2007 İstanbul Ulaşım Ana Planı’nda şu an için 

denizyoluyla ilgili bir öneri bulunmamaktadır.  1997 İUAP kapsamında yapılan 

ulaşım model çalışmasında ise raylı sistem hatları ile bağlantılı yeni vapur ve deniz 

otobüsü hatlarının işletilmesiyle 2006 yılında, günlük toplam yolcu sayısı yükseldiği 

görülmüştür. Ulaşım modeli ile yapılan testlerde, kıyı boyunca oluşturulan deniz 
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hatlarının, kendilerine paralel otobüs veya raylı sistem hatlarının bulunması 

durumunda, yolcu çekmediği ortaya çıkmıştır. Boğaz tüp demiryolu (Marmaray) 

geçişinin yapılması durumunda günlük deniz yolculukları 100 bin dolayına, tüp 

demiryolu ile birlikte 3. köprünün yapılması durumunda ise 50-70 bine indiği 

görülmüştür.  

1997 İUAP’nda entegrasyonu sağlanmış, küçük kapasiteli, sefer aralıkları, bekleme 

ve manevra süreleri daha az olan gemilerin kullanılması, yaz aylarında da yazlık 

beldelerle merkezi iş alanları ve konut bölgeleri arasında yüksek hızlı gemilerin 

kullanılması önerilmiştir. 

Raylı sistem projelerine bakıldığında (�ekil 5.1), Avrupa yakasında, Anadolu 

yakasına nazaran daha çok yayıldığı ve boğaz geçişinin ise tek bir noktadan 

Marmaray ile sağlandığı görülmektedir. 1997 İUAP’na göre, sadece Marmaray, 

denizyolunun toplu taşımadaki payını yarıya indirmek için yeterli olmaktadır. 

Marmaray’ın bu etkisini azaltmak için, iki yakada kıyılara dik raylı sistem hatları 

planlanmalı ve denizyolu hatları ile birleştirilmelidir.  

Karayolu sisteminde yapılan her türlü gelişme toplu taşımanın payını düşürmektedir.  

Boğaz geçişlerinde yapılan karayolu projeleri de doğrudan denizyolu toplu taşıma 

sistemini etkilemektedir. 1997 İUAP’de de kanıtlandığı gibi, Marmaray sonrasında 3. 

köprünün yapılması denizyolu payını daha da düşürmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, 2007 senesi içerisinde duyurulan Kazlıçeşme – Göztepe karayolu tüp 

geçidi de denizyolu payı üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. 
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�ekil 5.1: Mevcut ve planlanan raylı sistem hatları 
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6. ÖNERİLER 

İstanbul denizyolu toplu taşıma sistemi, uzun yıllardan beri aynı hatlar ile 

çalışmaktadır. Geçmişte, denizyolu toplu taşıma sisteminin payı, daha hızlı gemiler 

kullanılarak arttırılmaya çalışılmıştır. Ancak, asıl sorun, yolcuların ‘toplamdaki’ 

yolculuk süresi, gemilerdeki konforsuzluk, doğan yeni taleplere göre yeni hat ve 

iskelelerin açılmaması, entegrasyon ve şehir içi ulaşım planı eksikliğidir.  

Bu bölümde, İstanbul’da hergün yapılan bir takım yolculukların karayolundan 

denizyoluna çekilmesi üzerine öneriler sunulmuştur. Bu yolculuklar, üniversite uçlu, 

havaalanı uçlu ve yazlık belde uçlu olarak ayrılmıştır. Ek olarak, Marmaray 

nedeniyle 2 sene boyunca kapatılacak olan Avrupa ve Anadolu banliyö hatlarının 

denizyolu üzerinde yeniden yapılandırılması üzerine çalışılmıştır.  

6.1. Yazlık Belde Odaklı Yeni Hat ve İskeleler 

Bu tür yolculuklar İstanbul’da hergün yapılmasa da, yaz aylarında E-5 ve TEM 

otoyollarında büyük trafiğe sebep olmaktadırlar. Silivri merkezine her 5 dakikada bir 

(303 nolu hat) ve Kumburgaz’a her 10 dakikada bir (304 nolu hat) Yenibosna’dan 

Özel Halk Otobüsü kalkmaktadır. Silivri’ye, özel bir otobüs şirketi de hizmet 

etmektedir. Bu otobüsler her saat başı Taksim ve Kadıköy şubelerinden kalkarak 

Esenler Otogarı’na uğrayıp yolcu almaktadır. Kumburgaz’da TEM’den E-5’e geçerek 

Tekirdağ merkezine kadar giden otobüsler, dolmuş gibi çalışarak yolcularını E-5 

üzerinde istedikleri yerde bırakmaktadır. Yazlık siteler çoğunlukla E-5’in alt tarafında 

olduğundan ve E-5 üzerinde yayalar için alt ya da üst geçit olmadığından yolcular E-

5’i yürüyerek geçmek zorunda kalmaktadırlar.  

Bu öneride, Kumburgaz, Kamiloba/Celaliye, Selimpaşa, Silivri ve Gümüşyaka 

iskeleleri önerilmiştir. Ancak Gümüşyaka’dan daha ileri yerleşmelere de iskele 

yapılabilir (ör. Marmara Ereğlisi). Sonuç olarak, Avrupa ve Anadolu yakası merkez 

iskelelerinden başlayacak olan hatların uğraması gereken en az 5 iskele 

bulunmaktadır ve bu nedenle, hata hizmet verecek geminin hızlı ve manevra 

süresinin de kısa olması gerekmektedir (�ekil 6.1).  
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Önerilen bu hat ve iskeleler sadece yazlık beldelere hizmet amaçlı 

düşünülmemelidir. İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda Silivri ilçesi konut gelişme alanı 

olarak tasarlanmıştır. İlerde, böyle bir gelişme yaşandığında bu hatlara mutlaka 

ihtiyaç duyulacaktır.  

Ayrıca, planda Silivri’ye banliyönün uzatılması kararı alınmıştır. Bu kararın 

gerçekleşmesi uzun zaman alacağından önerideki gibi bir denizyolu hattı hizmete 

sokulması ve iskeleyi besleyen otobüs hatları çalıştırılması yararlı olacaktır. 
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�ekil 6.1: Yazlık belde odaklı yeni hat ve iskeleler 
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6.2. Banliyö Sistemi Yerine Geçecek Denizyolu Hattı 

İki yakayı birleştirecek Marmaray Projesi’nin 2. etabı olan Haydarpaşa – Gebze ve 

Sirkeci – Halkalı arası raylarının iyileştirilmesi nedeniyle banliyö hatları 2 sene 

boyunca kapatılacaktır. Hergün banliyö hatlarını kullanan yaklaşık 120 bin yolcu, 

karayoluna kaymak zorunda kalacaktır. Anadolu’dan gelen trenler Gebze’de, 

Trakya’dan gelen trenler ise Halkalı’da duracağından, yolcuların bu noktalardan 

şehir merkezlerine İETT ile ortak çalışılarak taşınması planlanmaktadır. Ayrıca 

denizyolu üzerinden de alternatif bir hat planlanması düşünülmektedir [14]. Ancak, 

bu planlar kamuoyuna halen duyurulmamıştır.  

Banliyö hattı iki yakada da denizyoluna paralel gitmektedir ve istasyonlar çoğunlukla 

sahilden yürüme mesafesindedir. Bu, denizyolu üzerinde çalışan bir banliyö hattı 

oluşturmak için büyük bir fırsat olarak görülmelidir. Aşağıdaki şekilde, istasyon ve 

iskelelerin  15 dakika yürüme mesafelik(1,25 km) hinterlandları gösterilmektedir. 

Boğaz ve Haliç kıyıları tamamiyle iskele hinterlandları içerisinde kalırken, güney 

kıyılarında yeterince iskele bulunmamaktadır. İskelelerin olduğu yerlerde de, 

hinterlandların, banliyö istasyonu hinterlandlarıyla örtüştüğü görülmektedir (�ekil 

6.3). 

Ancak, her banliyö istasyonu için yeni bir iskele yapılması ve tüm iskelelere 

uğranması, hattın süresini çok uzatacaktır. Bu nedenle, en çok yolcu talebinin 

olduğu yerlerde iskele yapılmalı ve yakında açıkta kalan istasyon hinterlandlarına 

hizmet için ring otobüs seferleri düzenlenmelidir. �ekil 6.2’de görüldüğü üzere, 

önerilen Caddebostan iskelesinden yapılan otobüs hattı ile, Suadiye, Erenköy ve 

Göztepe istasyonu hinterlandlarına hizmet verilmektedir.  
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�ekil 6.2: Öneri iskele, denizyolu ve otobüs hattı 

Ayrıca, hattın hızını arttırmak için “tek/çift iskele” uygulamasıyla iskele sayısı yarıya 

düşürülebilir. Buna göre, aynı zamanlarda kalkan iki gemiden biri 1-2-4-6... numaralı 

iskelelere uğrarken, diğeri 1-3-5-7... numaralı iskelelere uğrayacaktır. Yoğun talep 

alan iskeleler, her iki hatta da bulunursa, gemilerdeki yoğunluk bölüşülmüş olacaktır. 

Bu hat, bugün Sirkeci ve Haydarpaşa garlarından aktarma yaparak vapurla karşıya 

geçen yolcular için kolaylık sağlamaktadır.  

 

Otobüs hattı 

Öneri iskele 
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�ekil 6.3: Banliyö istasyonu ve iskele hinterlandları 
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6.3. Üniversite Odaklı Yeni Hat ve İskeleler 

İstanbul’da 27 üniversite bulunmaktadır. Genel olarak, üniversitelerin yerleşimine 

bakıldığında (�ekil 6.4) sahile yakın olduğu görülmektedir. Bakırköy, Tarihi 

Yarımada, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy çevresindeki üniversiteler iskelelerden 

hizmet alır durumdadırlar. Ancak, Boğaz, Avcılar ve Küçükçekmece’deki 

üniversitelere hizmet sağlanamamaktadır.  

 

�ekil 6.4: İskele ve Üniversitelerin Yerleri 

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, çok seyrek kullanılan Avcılar Deniz Otobüsü 

iskelesine 2,5 km uzaklıktadır. Avcılar’a sabah saatlerinde iki ve akşam saatlerinde 

1 olmak üzere 3 kere Bostancı – Kadıköy – Kabataş – Bakırköy – Avcılar hattı 

çalışmaktadır. Aynı hat, Bakırköy’den sonra ek olarak Yenikapı’ya da uğrayarak, 

Avcılar iskelesinden sabah saatlerinde 2, akşam saatlerinde ise 3 olmak üzere 5 

kere çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde yaklaşık 16.000 

öğrenci okumaktadır [15]. 

Eminönü ya da Yenikapı’dan Avcılar’a yapılacak sefelerle Üniversite’nin Beyazıt 

Çapa ve Cerrahpaşa Kampüsleri ile bağlantı sağlanacaktır. Böylece, öğrenciler 

karayolu üzerindeki trafiğe sokulmadan, denizyoluyla taşınacaktır. Bu hattın 

Kadıköy’e de uğramasıyla, Kadıköy Kampüsü ağa bağlanmış olacaktır. Hattın sabah 

ve öğle saatlerinde ders başlangıçlarına göre, akşam ise ders bitiş saatlerine göre 

ayarlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, bu hatta deniz otobüsü çalıştırılması 

mesafe ve hız açısından mantıklı görünüyor olsa da, ücret açısından öğrencilere 

uygun olmayacaktır. Ancak, Eminönü – Avcılar arası yaklaşık 15 deniz milidir. Bir 
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vapur bu mesafeyi 1 saatte alırken, bir deniz otobüsü yarım saatte alacaktır. Bu 

nedenle öğrencilere özel bir indirimli tarifenin uygulanması gerekmektedir. 

Önerilen bu hattan, İstanbul Üniversitesi dışında, Bahçeşehir, Beykent ve Fatih 

Üniversiteleri de yararlanabilir (�ekil 6.5). Yolcular, iskeleden üniversitelerin 

sağlayacağı özel servisler ile alınabilir ya da İETT tarafından bir ring otobüs hattı 

düzenlenebilir. 

 

�ekil 6.5: Avcılar ve Küçükçekmece’deki üniversiteler 

Boğaz’a yakın olan üniversitelere bakıldığında (�ekil 6.6), özellikle Boğaziçi 

Üniversitesi için verimli olabilecek bir hat tasarlanabileceği görülmektedir. Üniversite, 

Rumelihisar iskelesine yaklaşık 1 km mesafede bulunmaktadır. Önerilen bu hat, 

Maslak tarafındaki üniversitelere de düzenlenecek otobüs hatlarıyla hizmet 

verebilecektir. Ayrıca, hat İstinye iskelesine de uzatıldığı takdirde, Maslak’daki 

üniversitelere daha da yakınlaşmış olacaktır ve İstinye Bayırı Caddesi ile Büyükdere 

Caddesi’ne ve Maslak’a doğrudan bağlantı sağlanacaktır.  
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�ekil 6.6: Boğaz’a yakın olan üniversiteler 

6.4. Havaalanı Odaklı Yeni Hat ve İskeleler 

Havaalanlarına olan bağlantılar, özel otobüs şirketlerinin şehir merkezlerinden 

yaptığı servisler ile gerçekleşmektedir. Atatürk Havalimanı için Bakırköy Deniz 

Otobüsü iskelesine, yine özel şirket tarafından servis sağlanmaktadır ve 

havalimanının içinden Aksaray’a giden hafif raylı sistem çalışmaktadır. Sabiha 

Gökçen Havalimanı için ise bu alternatifler mevcut değildir. 

Atatürk Havalimanı’ndan, raylı sistemle Zeytinburnu üzerinden Aksaray’a 

gidilmektedir. Zeytinburnu istansyonunda, Bağcılar ve Eminönü – Kabataş 

tramvaylarına aktarma yapılabilmektedir. Ayrıca Aksaray istansyonundan yine 

Eminönü – Kabataş tramvayına geçilebilmektedir. Son istasyon olan Kabataş’tan 

füniküler ile Taksim Metrosuna bağlanılmaktadır. Denizyoluna da bağlatısı olan 

Kabataş’da, vapur ile Kadıköy’e, deniz otobüsü ile Kadıköy, Bostancı ve günde bir 

kez (saat 19:00) Maltepe, Kartal ve Pendik’e, deniz motoru ile Üsküdar’a 

geçilebilmektedir. Ayrıca, havalimanından doğrudan servis ile Bakırköy Deniz 

Otobüsü iskelesine gidildiğinde, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy ve Bostancı’ya seferler 

bulunmaktadır.  
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Denizyolu sistemi, raylı sistem ile karşılaştırıldığında sefer sayılarının düşük olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte, gidilmesi gereken yere toplu taşıma sistemi ile 

ulaşmak için birçok kez aktarma yapılması gerekmektedir. Kullanıcının yaptığı 

havalimanı yolculuğu, günlük şehir içi yolculuğundan farklı olarak ağır yolcu eşyası 

içerdiğinden yaptığı aktarmalarda ve bindiği taşıtlarda konforunun sağlanması 

gerekmektedir. 

Atatürk Havalimanı önerisinin birinci kısmı, Avrupa yakası iskelelerini gezen ve sefer 

tarifeleri uçak kalkış ve inişlerine göre ayarlanmış, mevcut duruma göre daha sık 

çalışan bir hattır. İkinci kısım ise, aynı şekilde Anadolu yakası iskelelerine göre 

düzenlenmiş olan bir hattır (�ekil 6.7).  

Sabiha Gökçen Havaalanı için de aynı hat önerileri geçerlidir. Pendik Deniz Otobüsü 

iskelesine yapılacak servis sonrasında, yolcuların denizyolu ile merkezlere 

dağıtılarak karayolu trafiğinden uzak rahat bir yolculuk yapmaları sağlanabilir. 

 

�ekil 6.7: Havaalanı odaklı yeni hat  
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7. ÖNERİLEN HATLARIN ULA�IM MODELİ İLE TEST EDİLMESİ 

Bu bölümde, önerilen hatlar, 2006 ve 2023 yılını yansıtan modellerle test edilmiştir. 

Yapılan testlerin sonucunda, denizyolu toplu taşıma sisteminin mevcut ve gelecek 

arazi kullanımı ve ulaştırma sistemi ile birlikte hangi düzeyde çalışacağı, öneri 

denizyolu hatların verimli olup olmayacağı anlaşılacaktır. 

2006 ve 2023 yılı modellerinde, öneri denizyolu hatları iki ayrı durum göz önüne 

alınarak test edilmiştir: Banliyö hatlı ve banliyö hatsız.  

Bu çalışmada kullanılan ulaşım modeli, 1997 İstanbul Ulaşım Ana Planı işi 

kapsamında İTÜ tarafından hazırlanmıştır. Model, 2010 yılı için oluşturulmuş olup, 

2006 yılı için nüfus, istihdam ve öğrenci sayısı açısından güncellenmiştir. Ayrıca, 

karayolu ağı, demiryolu ağı ve toplu taşıma hatları ile ilgili yeni projeler de 

eklenmiştir.   

2023 yılı için trafik analiz bölgeleri için öngörülen nüfus, istihdam ve öğrenci sayısı 

verileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel 

Tasarım Merkezi (İMP) tarafından hazırlanan ve 2006 yılında onanan 1/100.000 

ölçekli İstanbul İl Bütünü Stratejik Çevre Düzeni Planı arazi kullanım kararlarına göre 

hesaplanmıştır [18]. 

Plana göre, 2000 yılında 10.183.244 kişi olarak belirlenen çalışma alanı nüfusunun 

2023 yılında 16.845.134 kişiye yükseleceği öngörülmektedir. Çalışma alanında 2023 

yılı için öngörülen istihdam değeri 6.353.873 kişi ve öğrenci sayısı da 3.303.270 

olarak öngörülmüştür.  

Tablo 7.1. Öngörülen Nüfus, İstihdam ve Öğrenci Sayıları [18] 
Yıllar Nüfus İstihdam Öğrenci Sayısı 
2005 12.000.000 4.169.367 2.274.544 
2006 13.345.871 4.776.180 2.560.302 
2023 16.845.134 6.353.873 3.303.270 
2030 18.566.933 7.298.602 3.742.644 
2040 20.611.203 8.554.148 4.429.840 

2023 yılı için 1997 yılında İTÜ tarafından hazırlanan İstanbul Ulaşım Ana Planı 

kapsamında 2010 yılı için oluşturulan ulaşım modeli kullanılmıştır.  
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Ek olarak, aşağıdaki projelerin de hedef yılına kadar işletmeye sokulacağı 

öngörülerek ulaşım modeline işlenmiştir: 

• Otogar-Kirazlı hafif raylı sistem hattı. 

• Kirazlı – İkitelli – Olimpiyat Stadyumu metro hattı. 

• Bakırköy (İDO) – Kirazlı – Başak Konutları metro hattı. 

• Kabataş – Mahmutbey metro hattı. 

• Boğaz Demiryolu Geçişi (Marmaray) Projesi. 

• Kadıköy – Kartal ve Üsküdar – Ümraniye – Dudullu – Çekmeköy 

metro hatları. 

• Topkapı – Edirnekapı - Sultançifliği tramvay hattı  

• D – 100 karayolu üzerinde işletmeye açılmış olan Topkapı – Avcılar 

metrobüs projesi Mecidiyeköy’e uzatılarak toplu taşıma ağına ilave 

edilmiştir. 

Ulaşım modelindeki denizyolu hatlarına ek olarak, bir önceki bölümde anlatılan  5 

hat eklenmiştir: 

1) Gelişme alanları odaklı 
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3) Üniversite odaklı (Rumelihisarı - Maslak) 
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4) Hava alanı odaklı (Sabiha Gökçen) 

Pen
dik

Bos
ta

nc
ı

Kad
ıkö

y

Yen
ika

pı

 

7.1. 2006 Yılı Ulaşım Modeli ile Test Edilmesi 

7.1.1. Banliyö hattı ile birlikte test edilmesi 

Ulaşım modelinin 2006 yılı için verdiği sonuçlara göre, toplu taşıma sistemi içinde 

denizyolunu kullanma oranı %4 olarak görülmektedir. Öneri hatlar eklendiğinde ise 

denizyolu toplu taşıma sisteminin payı %4,4’e çıkmaktadır. Sabah zirve saatinde, 

denizyolu toplu taşıma sistemi tarafından toplam 27.543 yolcu taşınmaktadır. 

Aşağıda, önerilen hatların değerlendirilmesi yapılmıştır. 

1) Gelişme alanları odaklı hat 

Önerilen bu hat incelenirken, 2023 yılı için planlanan gelişme alanlarının 2006 

yılında henüz oluşmamış olacağı dikkate alınmalıdır. Bu durum, hattın her iki yönde 

de yolcu çekmemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Hat Yenikapı – Gümüşyaka 

yönünde çalışırken, Bakırköy ve Kumburgaz iskelelerinden toplam 162 yolcu 

binmekte ve geriye kalan iskelelerde sadece yolcu indirmektedir. Bu hatta, Yenikapı 

ve Selimpaşa iskeleleri etkisiz kalmıştır.  

Bu hattın önerilmesinin bir diğer amacı, yazlık nüfusun ev-iş yolculuklarında 

karayoluna alternatif olarak kullanılmasıdır. Yazlık nüfusu konusunda her belde 

spekülatif beyanlarda bulunduğundan yaz nüfusu kesin olarak bilinememektedir ve 

bu sebeple modelde yaz nüfusu verisi kullanılamamaktadır. Ulaşım modeli, kış 

dönemi için oluşturulduğundan, iskelelerin bağlı olduğu trafik zonlarında yazlık 

nüfusu hesaplara katılamamıştır. Yaz dönemindeki gerçek talebin belli olabilmesi 

için, ilgili kurumların yazlık beldelerine deneme seferleri düzenlemeleri ve bu 

seferlerin etkin bir şekilde kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. 
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BİNEN 0 0 0 0 0 0 0
İNEN 0 0 0 0 0 0 0

BİNEN 0 0 0 0 43 119 0
İNEN 5 47 0 68 42 0 0
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�ekil 6.8: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

2) Banliyö odaklı 

Mevcuttaki banliyö sistemine benzer güzergahta çalışan bu hattın, banliyö sistemi 

model içerisinde hala bulunuyorken denenmesinin amacı, banliyö sistemi olmadan 

çalıştırılan model sonuçlarını karşılaştırmaktır. Böylece Marmaray inşaatı nedeniyle 

2 sene kapatılacak olan hattın yerine geçebilecek derecede iyi çalışıp çalışmadığı 

ortaya çıkacaktır. 

Modelin sonuçlarına göre, hat çoğunlukla Avrupa Yakası iskelelerinde 

kullanılmaktadır. Avrupa Yakası iskelelerinde hem inen hem binen yolcu bulunurken, 

Anadolu Yakası iskelelerinde sadece inen yolcu bulunmaktadır. Sabah zirve 

saatinde toplam binen yolcu sayısı 425’tir. Avrupa Yakası’nda toplanan bu yolcu 

sayısının 218’i yine Avrupa Yakası’nda inmektedir. Geriye kalan 207 yolcunun 140’ı 

Kadıköy, 35’, Caddebostan, 30’u Bostancı ve 2’si Maltepe’de inmektedir. Kartal, 

Pendik ve Tuzla iskeleleri bu hatta kullanılmamıştır.  

Tuzla – Avcılar yönünde çalıştığı durumda ise, hatta toplamda 811 yolcu binmiştir. 

Anadolu Yakası’nda toplam 758 yolcu binerken, yolcu inişi gözlenmemiştir. Avrupa 

Yakası iskelelerinden ise toplam 449 yolcu binmiştir.  

Önerilen bu hattın, banliyö sistemi halen model içerisinde mevcut iken bu kadar 

yolcu çekmesi dikkate değer bir sonuçtur. Bu durum, denizyolu yolcu 

taşımacılığının, raylı sisteme alternatif olarak tercih edildiğini göstermektedir. Bir 

denizyolu hattında, duraklar arttıkça, iskelelere yanaşma süresinin etkisiyle toplam 

yolculuk süresinin arttığı bir gerçektir. Önerilen bu denizyolu hattının raylı sisteme 

alternatif olarak etkin bir şekilde çalışamamasının nedenlerinden biri olarak durak 

sayısının fazlalığı gösterilebilir.  

Bu çalışmanın sonraki aşamaları olarak, modelin Avcılar – Tuzla güzergahının farklı 

durak alternatifleriyle denenmesiyle en verimli güzergahın belirlenmesi önerilebilir. 

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere (Bkz. Bölüm 6.2) bir hattın süresini 
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azaltmak için “tek/çift iskele” uygulamasıyla iskele sayısı yarıya düşürülebilir. Yoğun 

talep alan iskeleler, her iki hatta da bulunursa, gemilerdeki yoğunluk bölüşülmüş 

olacaktır. Dünyada bu uygulamanın örnekleri, yoğun bir şekilde kullanılan raylı 

sistem hatlarında görülmektedir. 

BİNEN 242 49 123 11 0 0 0 0 0 0 0
İNEN 0 33 164 21 140 35 30 2 0 0 0

BİNEN 0 8 43 2 493 82 72 67 29 15 0
İNEN 86 114 467 144 0 0 0 0 0 0 0
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�ekil 6.9: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

3) Üniversite odaklı hat (Rumelihisarı – Maslak) 

Rumelihisarı ve Maslak’taki eğitim alanlarını denizyoluna bağlamak amacıyla 

önerilen bu hat, Kadıköy – Kabataş – Bebek ve Emirgan iskelerinde çalışmaktadır. 

Sabah zirve saatinde, Kadıköy ve Kabataş iskelerinden binen 405 yolcunun, 228’i 

Bebek’te, 177’si ise Emirgan iskelesinde inmektedir.  

 

�ekil 6.10: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

BİNEN 63 342 0 0
İNEN 0 0 228 177

BİNEN 0 0 98 1248
İNEN 55 1291 0 0
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�ekil 6.11: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 
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4) Hava alanı odaklı (Sabiha Gökçen) 

Pendik – Yenikapı arasında çalışan havaalanı odaklı hattın, iskele ile havaalanı 

arası için önerilen ekspres otobüs hattına rağmen, amacına uygun çalışmadığı 

gözlenmiştir. Pendik iskelesinden sadece 10 kişi binerken, Kadıköy iskelesinden 85 

kişi binmekte ve yolcuların hepsi Yenikapı iskelesinde inmektedir. Hat, Yenikapı – 

Pendik yönünde çalıştığında ise sadece Yenikapı – Kadıköy arasında hattı 6 yolcu 

kullanmaktadır. 

BİNEN 10 0 85 0
İNEN 0 0 0 95

BİNEN 0 0 0 6
İNEN 0 0 6 0
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�ekil 6.12: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

7.1.2. Banliyö hattı olmadan test edilmesi 

Ulaşım modeline göre 2006 yılında toplu taşıma sistemi içinde %4 olarak 

hesaplanan, öneri hatlar eklendiğinde %4,4’e çıkan denizyolu toplu taşıma sistemi 

payının, banliyö hattı modelden çıkarıldığında %5’e yükseldiği gözlemlenmiştir. 

Banliyö odaklı denizyolu hattının yolcu sayısı 1.236’dan 6.336’ya yükselmiştir. Hattın 

yolcu sayısı yaklaşık 5.100 artıyorken, toplam denizyolu yolcu sayısı 5.378 kişi 

artmıştır. Bu artışın %94’ünün banliyö odaklı hat üzerinde gerçekleşmesi, banliyö 

hattı kaldırıldığı takdirde, yolcuların denizyolu ulaşımına geçme eğiliminde 

olduğunun bir göstergesidir. Ancak, sabah zirve saatinde yaklaşık 50.000 yolcu 

taşıyan banliyö sisteminden sadece 5.378 yolcu çekebilmiştir. Banliyö sisteminin 

geriye kalan yolcularının lastik tekerlekli toplu taşıma sistemine dağıldığı 

gözlemlenmiştir. Bu hattın daha verimli çalışabilmesi için, iskelelerden lastik 

tekerlekli toplu taşıma sistemi ile merkezi alanlara erişim sağlanarak desteklenmesi 

gerekmektedir.  

Banliyö sistemiyle, önerilen diğer hatların bir bağlantısı olmadığından, bu hatlarda 

belirgin bir değişiklik görülmemiştir. 

1) Gelişme alanları odaklı 

Önerilen bu hattın Yenikapı – Gümüşyaka yönünde belirgin bir değişiklik 

gözlenmemiştir. Ancak ters yön, banliyö hattı modele dahilken hiç yolcu 
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çekmemişken, Bakırköy – Yenikapı iskeleleri arasında etkileşim olduğu 

görülmektedir. Banliyö hattının kapatılmasıyla bu iki iskele arasında bir etkileşim 

olmasına sebep olarak Yenikapı – Gümüşyaka güzergahında sadece Bakırköy – 

Yenikapı arasında raylı sistem bağlantısı olması gösterilebilir.   

BİNEN 0 0 0 0 1 68 0
İNEN 0 0 0 0 0 0 69

BİNEN 0 0 0 0 43 109 8
İNEN 5 47 0 63 37 8 0
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�ekil 6.13: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

2) Banliyö odaklı 

Boğaz geçişli bu hattın Avcılar – Tuzla yönünde Avrupa yakasında yoğunlaşan bir 

etkileşim gözlenmektedir. Bu yönde Avrupa yakasında binen yolcuların neredeyse 

tamamı yine Avrupa yakasında inmektedir. Ancak, Anadolu yakası iskeleleri 

arasındaki etkileşimin, banliyö hattı ile çalıştırılan modeldeki sonuçlara göre daha 

fazla olduğu gözlenmektedir. Buna rağmen, her iki yönde de asıl trafik Kadıköy – 

Avcılar arasında oluşmaktadır.  

BİNEN 308 2115 1011 7 0 1 2 11 9 115 0
İNEN 0 22 2307 908 141 31 30 2 0 0 138

BİNEN 0 6 1679 130 564 72 76 59 30 17 124
İNEN 128 1715 669 121 12 4 5 6 8 89 0
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�ekil 6.14: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

 

3) Üniversite odaklı hat (Rumelihisarı – Maslak) 

Banliyö hattıyla bir ilişkisi olmadığından, bu hatta herhangi bir değişiklik 

gözlenmemiştir. 
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BİNEN 63 341 0 0
İNEN 0 0 227 177

BİNEN 0 0 97 1248
İNEN 55 1290 0 0
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�ekil 6.15: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

4) Hava alanı odaklı (Sabiha Gökçen) 

Banliyö hattına paralel giden bir hat olmasına rağmen, yolcu sayısında dikkate 

değer bir artış gözlenmemiştir.  

BİNEN 7 0 92 0
İNEN 0 0 0 99

BİNEN 0 0 5 6
İNEN 0 5 6 0

Pen
dik

Bos
ta

nc
ı

Kad
ıkö

y

Yen
ika

pı

 

�ekil 6.16: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

7.2. 2023 Yılı Ulaşım Modeli ile Test Edilmesi 

7.2.1. Banliyö hattı ile birlikte test edilmesi 

1) Gelişme alanları odaklı 

İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda Silivri’de 2.000.000 nüfus barındıracak bir gelişme 

alanı önerilmektedir. Bu bağlamda, önerilen gelişme alanına hizmet verecek 

denizyolu güzergahı önerisi verilmiş ve modelde test edilmiştir. Modelin sonuçlarına 

göre (�ekil 6.17), önerilen hat, sabah zirve saatinde Gümüşyaka – Yenikapı 

yönünde 4.143 yolcu taşımaktadır. Yine sabah zirve saatinde, ters yönde ise 2.117 

yolcu taşımaktadır. Gidiş ve geliş yönleri arasında bu kadar fark olmasının ana 

sebebi, Gümüşyaka – Yenikapı seferinin, gelişme alanını şehrin MİA’sına 

bağlamasıdır.  
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BİNEN 6 773 6 2847 511 0 0
İNEN 0 0 211 0 2995 623 314

BİNEN 0 0 0 0 1928 161 28
İNEN 13 366 0 1630 108 0 0
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�ekil 6.17: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

2) Banliyö odaklı 

Banliyö odaklı denizyolu hattının 2023 yılı için çalıştırılan modelde yolcu 

çekmemesinin en önemli sebebi, bu güzergah yolcularının Marmaray’ı tercih 

etmeleridir. Marmaray ile birlikte, Gebze – Halkalı arası 105 dakikada 

katedilmektedir. Söğütlüçeşme – Yenikapı arası yolculuk süresi 12 dakikaya, 

Üsküdar – Sirkeci arası ise 4 dakikaya düşmektedir [19]. Boğaz geçişinde daha 

önce rakibi olmayan denizyolu ulaşımına çok güçlü bir alternatif olarak gelen 

Marmaray, hem sefer süresi hem de boğaz geçişini sağlaması açısından mevcut 

banliyö hattından daha çekici bir ulaşım projesidir. Bu nedenle, önceki model 

denemelerinde banliyö hattı ile birlikte çalışmasına rağmen yolcu çekebilen bu 

denizyolu hat önerisi, Marmaray karşısında çekiciliğini yitirmektedir.  

�ekil 6.18’de görülebileceği gibi, hat, Kadıköy – Tuzla güzergahında hiç yolcu 

çekememiştir. Yolcuların neredeyse hiçbiri Anadolu Yakası’na denizyolu ulaşımını 

kullanarak geçmemektedir. Ancak, Avcılar – Zeytinburnu iskeleleri arasında az da 

olsa yolcu trafiği gözlenmektedir. 

BİNEN 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNEN 0 85 85 59 5 0 0 0 0 0 0

BİNEN 0 50 95 6 4 0 0 0 0 0 0
İNEN 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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�ekil 6.18: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

3) Üniversite odaklı hat (Rumelihisarı – Maslak) 

2006 yılı için çalıştırılan modelin banliyö hatlı ve banliyö hatsız  denemelerinde, 

hiçbir değişiklik görülmeden her iki yönde toplamda 1.750 yolcu taşıyan üniversite 

odaklı hattın yolcu sayısında, 2023 modeli sonuçlarına göre %83 oranında bir düşüş 

görülmektedir. Mevcuttaki banliyö hattı ile bir bağlantısı olmadığı kanıtlanan bu hat, 
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Marmaray’ın boğaz geçişini sağlamasından çok, 2023 yılının geniş raylı sistem ağı 

nedeniyle yolcu kaybetmiştir. Ulaşım modeline işlenmiş olan Kabataş – Mahmutbey 

metrosu ile bu hattın Mecidiyeköy’de kesiştiği Yenikapı ve Hacıosman’a kadar 

uzatılmış olan Taksim – 4. Levent metrosu, öneri denizyolu hattının hedef aldığı 

bölgelere hizmet etmektedir. Ayrıca, Yenikapı – Hacıosman hattı, Marmaray ile 

Yenikapı istasyonunda kesişmektedir. Böylece, Marmaray ile boğaz geçişini 

sağlayan yolcular, metro ile hedef bölgeye ulaşabilmektedirler. 

�ekil 6.19’da da görüldüğü gibi, sabah zirve saatinde hattı Kadıköy – Emirgan 

yönünde 46 yolcu, Emirgan – Kadıköy yönünde ise 189 yolcu kullanmaktadır.  

BİNEN 25 21 0 0
İNEN 0 0 4 42

BİNEN 0 0 1 188
İNEN 89 100 0 0
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�ekil 6.19: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

4) Hava alanı odaklı (Sabiha Gökçen) 

Sabiha Gökçen Havaalanı odaklı öneri denizyolu hattının, model sonuçlarına göre 

her iki yönde de yolcu çekemediği gözlenmiştir. 

7.2.2. Banliyö Hattı Olmadan Test Edilmesi 

1) Gelişme alanları odaklı 

2006 yılı model denemelerinde, banliyö hattının önerilen gelişme alanı odaklı hat 

üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı kanıtlanmıştır. 2023 yılı model denemelerinde 

de aynı sonuç alınmıştır. �ekil 6.20’ye göre, 2006 ve 2023 model sonuçlarının tek 

belirgin farkı, 2006 yılı model sonuçlarında Gümüşyaka – Yenikapı yönünde 

Bakırköy iskelesinden hiç yolcu binmemişken, 2023 yılı model sonuçlarında göre 35 

kişinin Bakırköy iskelesinden binerek Yenikapı’ya gitmesidir.  



 46 

BİNEN 6 767 6 2847 511 35 0
İNEN 0 0 211 0 2995 600 366

BİNEN 0 0 0 0 1928 153 36
İNEN 13 365 0 1625 108 6 0
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�ekil 6.20: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

2) Banliyö odaklı 

Banliyö odaklı denizyolu hattının önerilmesinin asıl amacı, 2008 yılı sonunda banliyö 

hatlarının Marmaray nedeniyle kapatılarak 2 sene boyunca iyileştirilme çalışmaları 

yapılacak olmasıdır. Bu süre boyunca, yolculara karayoluna alternatif olarak 

kullanabilecekleri ve raylı sistem yerine geçebilecek bir hat sunulması 

gerekmektedir. 2023 yılında Marmaray sürekli hizmet vereceğinden, önerilen bu hat 

hedef yılı için geçerli değildir. 

�ekil 6.21’e göre, sabah zirve saatinde hattı her iki yönde toplamda 5.367 yolcu 

kullanmaktadır. 2006 model sonuçlarında bu rakam 6.336 olarak gözlemlenmiştir. 

Nüfus artışına rağmen yolcu sayısının azalmış olmasına sebep olarak, iki yaka 

arasındaki istihdam dağılımının İstanbul Çevre Düzeni Planı arazi kullanımı 

kararlarıyla birlikte daha dengeli olması ve boğaz geçişi yapma eğiliminin bu 

nedenle azalmış olması gösterilebilir. 

BİNEN 259 270 256 540 4 8 13 50 58 286 0
İNEN 0 89 235 50 424 182 78 57 184 19 426

BİNEN 0 49 107 5 1319 564 218 965 124 48 224
İNEN 198 297 347 2515 1 45 2 3 24 191 0

Avc
ıla

r

Bak
ırk

öy

Zey
tin

bu
rn

u

Yen
ika

pı

Kad
ıkö

y

Cad
de

bo
st
an

Bos
ta

nc
ı

M
alt

ep
e

Kar
ta

l

Pen
dik

Tu
zla

 

�ekil 6.21: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 
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3) Üniversite odaklı hat (Rumelihisarı – Maslak) 

2006 yılı modeli banliyö hatlı ve banliyö hatsız denendiğinde, önerilen üniversite 

odaklı denizyolu hattının yolcu sayısında herhangi bir değişiklik görülmemiştir. 2023 

yılı model denemesinde Marmaray’ın Avrupa yakasındaki diğer raylı sistem 

projeleriyle olan etkileşiminden dolayı hat, oldukça yolcu kaybetmiştir. Ancak, 2006 

model denemesinde olduğu gibi banliyö hattı çıkarıldığında önerilen bu hattın yolcu 

sayısı aynı seviyede kalmamış, aksine yolcu kaybetmiştir. Bunun sebebi, önerilen 

denizyolu hattının hedef aldığı bölgelere 2023 yılında raylı sistemlerin hizmet 

vermesidir. Yenikapı – Hacıosman metrosu, üniversite odaklı denizyolu hattının 

hizmet vermeyi planladığı Maslak’a doğrudan erişim sağlamakta ve Rumelihisar – 

Maslak bölgesine ulaşımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu durumun, yolcuların 

sözkonusu metro hattına ulaşmak için Yenikapı’ya giden herhangi bir denizyolu 

hattını kullanmalarına sebep olarak, önerilen hattın yolcu sayısını azalttığı 

düşünülebilir.  

�ekil 6.22’de görüldüğü gibi, sabah zirve saatinde önerilen denizyolu hattı her iki 

yönde toplamda 47 yolcu kullanmaktadır.  

BİNEN 16 0 0 0
İNEN 0 0 0 16

BİNEN 0 0 0 31
İNEN 10 21 0 0
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�ekil 6.22: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 

4) Hava alanı odaklı (Sabiha Gökçen) 

Önceki model denemelerinde yeterli yolcu çekemeyen bu hat, 2023 yılı modelinden 

Marmaray’ın çıkarılmasıyla yolcu sayısının oldukça arttığı görülmektedir. Buna 

dayanarak, 2023 yılı Anadolu ve Avrupa yakası raylı sistem hatlarının, önerilen bu 

denizyolu hattını destekteklediği ve bu hat ile entegre bir şekilde çalıştığı sonucu 

çıkarılabilir. 

2023 yılında Marmaray hattının çalışması kaçınılmaz bir gerçektir. Marmaray 

olmadan öneri denizyolu hatlarının modelde denenmesinin asıl sebebi, boğaz geçişi 

sağlamayan bir raylı sistem ağının tüm ulaşım ağı içinde denizyolu ulaşımını nasıl 

etkileyeceğini görmektir.  
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�ekil 6.23’e göre, 2006 yılında Pendik – Yenikapı yönünde yaklaşık 100 yolcu 

çekebilen ve Marmaray ile birlikte çalıştırılan 2023 yılı modelinde ise hiç yolcu 

çekmeyen bu hat, 2023 yılında Marmaray olmadığı takdirde 1.210 yolcu çekerek 

dikkate değer bir artış göstermektedir. 

BİNEN 184 0 1026 0
İNEN 0 58 0 1152

BİNEN 0 0 7 359
İNEN 131 7 228 0
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�ekil 6.23: Sabah zirve saatinde iskelelerden binen yolcu sayısı 
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8. SONUÇ 

İstanbul’un 1950’lerden itibaren yaşadığı hızlı ve kontrolsüz şehirleşme birçok 

sorununu da yanında getirmiştir. İstanbul’un en önemli sorunlarından biri olan 

ulaştırma, yıllarca karayolu sistemi geliştirerek çözülmeye çalışılmış ve toplu taşıma 

ikinci plana atılmıştır.  

Bu nedenle, İstanbul, denizyolu ulaşımı avantajını kullanamamış ve giderek “doğal 

metrosunu” köreltmeye başlamıştır. Son 50 senedir, denizyolu yolcu sayısı aynı 

değerde seyrederken, İstanbul nüfusu bu sürede 10 kat artmıştır. 1970’te %13,4 [2] 

olan olan denizyolu payı, 1988’de %10,5’e [17], bugün ise %4’e düşmüştür. 1985 

senesinde boğaz geçişlerinin %40’ı [4], bugün %19’u [16] denizyolu ile 

yapılmaktadır.  

İstanbul şehir içi deniz ulaşımının dünyada önemli bir yeri vardır. 2000 yılı verilerine 

göre, İstanbul’da şehir içi hatlarda 89 milyon yolcu taşıyarak, birinci sırada yer 

almıştır. İkinci sırada yaklaşık 56 milyon yolcu ile Hong Kong, üçüncü sırada ise 

yaklaşık 43 milyon yolcu ile New York bulunmaktadır. Bu şehirlerin toplu taşıma 

sisteminde denizyolunun payı %1,5’u geçememiştir. Ancak, İstanbul’a göre raylı 

sistem kullanım oranları çok yüksek, lastik tekerlekli toplu taşıma sistemi ve özel 

otomobil kullanımları ise düşüktür. Raylı sistemleri, birçok yerde denizi geçtiği için, 

denizyoluna aktarma yapma ihtiyacı büyük ölçüde azalmıştır. 

Denizyolu, yeni hat ve iskeleler hizmete sokarak, çok merkezli bir sistem haline 

getirilmelidir. Ayrıca, iskeleler, dikey otobüs ve raylı sistem hatlarıyla beslenerek 

erişilebilirliği arttırılmalıdır. Marmaray hizmete girince, denizyolu payının düşeceği 

hem şehir örneklerinden hem de 1997 İUAP ulaşım modeli test sonuçlarından 

görülmektedir. Bu nedenle, iskelelerin diğer ulaşım türleriyle entegrasyonu çok 

önemlidir. Sadece toplu taşıma hatlarıyla değil, en azından ana iskelelerin “park & 

ride” sistemi kullanılarak özel otomobil kullanımıyla da entegrasyonun sağlanması 

gerekmektedir. 

Denizyolu toplu taşıma sistemine en önemli katkıyı, talep analizlerine göre 

oluşturulacak yeni güzergahlarda hat çalıştırmak sağlayacaktır. Bu nedenle, 4 ayrı 

başlık altında öneriler geliştirilmiştir: yazlık belde/gelişme alanı odaklı, banliyö 

sistemi odaklı, üniversite odaklı ve havaalanı odaklı. Önerilen hatlar, mevcut durumu 
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yansıtan ve 2023 Çevre Düzeni Planı, öneri raylı ve karayolu sistemi verilerini içeren 

iki ayrı ulaşım modeliyle test edilmiştir. 

Yazlık belde/gelişme alanı odaklı denizyolu hattı, 2006 ve 2023 yılları için farklı 

görev üstlenmektedir. 2006 yılı için yazlık belde – şehir merkezi arasındaki 

bağlantıyı sağlarken, 2023 yılı için Çevre Düzeni Planı’nda önerilen gelişme alanı ile 

şehir merkezini birleştirmektedir. Ulaşım modeli, kış dönemi için oluşturulduğundan 

ve yazlık belde nüfusları kesin olarak bilinemediğinden, model denemelerinden söz 

konusu hat için doğru bir sonuç alınamamıştır. Yaz dönemindeki gerçek talebin belli 

olabilmesi için, ilgili kurumların yazlık beldelere deneme seferleri düzenlemeleri ve 

bu seferlerin etkin bir şekilde kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. 2023 yılı 

model sonuçlarına göre ise, yaklaşık 2.000.000 kişi yaşayacak olan gelişme alanı ile 

şehir merkezi arasında 4.143 yolcu taşınmaktadır. İki vapur kapasitesinde yolcu 

taşıyan bu hattın oldukça verimli çalıştığı görülmektedir. Ters yönde ise, 2.117 yolcu 

taşınmaktadır.  

Banliyö odaklı denizyolu hattının önerilmesinin amacı, mevcut banliyö hattının 

Marmaray projesi kapsamında 2 sene boyunca iyileştirilme çalışmaları nedeniyle 

kapatılacak olmasıdır. 2006 yılı model denemesinde banliyö hattıyla birlikte 

çalışırken, her iki yönde toplamda 1.236 yolcu taşımaktadır. Önerilen bu hattın, 

banliyö sistemi halen model içerisinde mevcut iken bu kadar yolcu çekmesi dikkate 

değer bir sonuçtur. Bu durum, denizyolu yolcu taşımacılığının, raylı sisteme 

alternatif olarak tercih edildiğini göstermektedir.  Banliyö hattının kapatılmasından 

sonra, yolcu sayısında 5.378 artış görülmüştür. Sabah zirve saatinde yaklaşık 

50.000 yolcu taşıyan banliyö hattının geriye kalan yaklaşık 45.000 yolcusunun lastik 

tekerlekli toplu taşıma sistemine dağıldığı gözlemlenmiştir. Bu hattın daha verimli 

çalışabilmesi için, iskelelerden lastik tekerlekli toplu taşıma sistemi ile merkezi 

alanlara erişim sağlanarak desteklenmesi gerekmektedir.  

Üniversite odaklı Kadıköy – Kabataş – Bebek – Emirgan denizyolu hattı, 2006 yılı 

model sonuçlarında her iki yönde 1.750 yolcu taşırken, 2023 modeli sonuçlarına 

göre yolcu sayısında %83 oranında düşüş görülmüştür. Mevcuttaki banliyö hattı ile 

bir bağlantısı olmadığı kanıtlanan bu hat, Marmaray’ın boğaz geçişini 

sağlamasından çok, 2023 yılının geniş raylı sistem ağı nedeniyle yolcu kaybetmiştir. 

Marmaray projesi çıkarılarak çalıştırılan 2023 modelinde ise, yolcuların önerilen bu 

denizyolu hattının hedef bölgesine ulaşmak için Yenikapı – Hacıosman metro hattını 

kullandıkları ve bunun için de Yenikapı’ya giden herhangi bir denizyolu hattını tercih 

ettikleri ve bu nedenle önerilen hattın yolcu sayısının azaldığı düşünülebilir. 2023 yılı 

için planlanan raylı sistem ağının denizyolu ulaşımı ile entegre çalışabilmesi için, 
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raylı sistemin öncelikli aktarma merkezlerine erişim sağlayan alternatif denizyolu 

güzergahları önerilmelidir. Raylı sistem projeleri incelendiğinde Bakırköy, 

Kazlıçeşme, Yenikapı, Kadıköy ve Pendik bölgelerinde raylı sistem istasyonlarının 

kıyıya yakın olması sebebiyle denizyolu ile entegrasyonu sağlanabilecek raylı sistem 

hatlarının olduğu görülmektedir. Denizyolu hatlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için bu raylı sistem projeleri göz önünde bulundurularak geliştirilmeleri esas 

alınmalıdır.  

Her model denemesinde, önerilen 4 hat ve mevcuttaki diğer denizyolu hatları birlikte 

çalıştırılmıştır. Ortak iskeleleri bulunan öneri denizyolu hatlarının modelde birlikte 

denenmiş olmasının, birbirlerinden yolcu çekmelerine sebep olduğu düşünülebilir.  

Tablo 8.1’de 2006 ve 2023 yılları için çalıştırılan model sonuçları karşılaştırılması 

verilmiştir. Sonuçlara göre, mevcut durumda tüm toplu taşıma sistemi içerisinde %4 

pay alan denizyolu toplu taşıma sisteminde, öneri hatlar ile birlikte %10 artış 

gözlenmiştir. Banliyö sisteminin 2008 yılı sonunda 2 sene boyunca iyileştirme 

nedeniyle kapatılacak olması, denizyolu ulaşımının kullanım oranında %25’lik bir 

artış sağlasa bile, bu artış geçici olacaktır. Marmaray’ın hizmete girmesiyle 

denizyolu kullanım oranının model sonuçlarına göre %1’e düşmesi beklenmektedir. 

Öneri hatlar eklendiğinde, bu oran %1,5’e çıkmaktadır. Bu oranın daha yüksek 

seviyeye çekilebilmesi için daha önce de belirtildiği gibi denizyolu ulaşımı 

geliştirilirken gelecekteki raylı sistem projeleriyle entegrasyonu göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Tablo 8.1. 2006 – 2023 Yılları Model Sonuçları Karşılaştırması 
Yıl Model Denizyolu Yolcu Sayısı Toplu Taşıma Sisteminde Denizyolu payı (%) 

Banliyo Hatları Var 27.543 4,4 
Banliyo Hatları Yok 32.210 5,0 2006 

Artış (%) 16,9   
Marmaray Var 32.978 1,5 
Marmaray Yok 54.825 2,5 2023 

Artış (%) 66,2   

Önerilen raylı sistemlerin hizmete geçmesiyle denizyolu toplu taşıma sisteminin 

yolcu kaybedeceği açıktır. Ancak, o zamana kadar yolcuları denizyoluna kaydırma 

çalışmaları yapılması oldukça gereklidir. Bu çalışmalar, hem mevcut kara yolu 

trafiğini hafifletmeye yardımcı olacak, hem de gelecekteki kullanım için yolcuların 

alışması açısından bir adım atılmış olacaktır.  

Tez kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, 

İstanbul’da, şehir denizden içeri doğru yayıldıkça ve raylı sistem ağı genişledikçe 

denizyolu toplu taşıma sistemi payının düşmesi kaçınılmazdır. �ehir kuzeye doğru 
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genişledikçe denizden uzaklaşmakta ve bu nedenle diğer ulaşım türlerinin 

geliştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ancak bu durum, özellikle raylı sistem 

taşımacılığına ağırlık verilen ulaşım sisteminin denizyolu ulaşımı ile entegre çalışma 

gereğini ortadan kaldırmamaktadır. Genişleyen yerleşim sınırları nedeniyle artan 

erişim mesafelerine gerekli hizmeti vermek için yoğunlaştırılan raylı sistem ve 

karayolu projeleri, denizyolu ulaşımının tüm ulaşım sistemi içindeki payını 

düşürmekte, ancak bu sonucun denizyolu ulaşımının yolcu sayısının azalmasından 

değil, şehiriçi toplam yolculuk sayısının artmasından kaynaklandığı şeklinde 

yorumlanabilir.  

Tez kapsamında yapılan çalışmalara göre denizyolu toplu taşıma sistemi payının 

iddia edildiği gibi %20’ye çıkması mümkün görünmemektedir. Önemli olan, giderek 

değerini kaybeden bu sisteme, şehrin gelişme dinamiklerine göre yön verilmesini, 

yeni güzergahlar oluşturulmasını sağlamaktır.  

Her ne kadar, İstanbul gibi bir şehrin raylı sistem ağının çok geniş olması gerekse 

de doğal bir metro olan denizyolu sisteminin “nostaljik” hatlar çalıştıran bir işletmeye 

dönüştürülmemesi gerekmektedir. Bir ulaşım sistemindeki her türün, sistemde 

oluşabilecek herhangi bir aksaklığı önleyebilmek için, mutlaka birer alternatife 

ihtiyaçları vardır.  
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