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 Hava taşımacılığı kargo ve yolcuların, uçaklar gibi hava taşıtları aracılığıyla yer değiştirmesi 

olarak tanımlanabilir. Ortak taşıyıcı ulaşımının temel anlamlarından biri olan hava taşımacılığı 

modern küresel dünyada önemli bir rol oynayan uluslararası bir sektör olma yolunda hızla büyüdü. 

Son on yıl içerisinde Türkiye’deki bölgesel hava trafiğinde belirgin bir artış meydana geldi. Uçak ve 

yolcu hareketlerindeki hızlı artış, gösterdi ki; Atatürk Havalimanının tam kapasitede çalışmasına 

rağmen, tesisleri ve kapasitesi yeterli olmuyor. Ve Sabiha Gökçen Havalimanı, ikinci İstanbul 

Havalimanı, şu an için bu tür problemlerle karşılaşmamasına rağmen, ilerde yeni tesislere ve ek 

pistlere ihtiyaç duyabilir. Mevcut kapasite yetersizliği ve diğer sorunlarla karşılaşmamak adına, 

Türk hükümeti İstanbul üçüncü havalimanının inşasını başlattı. Altı-pist(Ek olarak 6 daha) 

geliştirmesi yapılabilir olarak planlanan İstanbul Üçüncü Havalimanı, altı kıta ve dünyanın en 

büyük ve en yoğun havalimanı olma yolunda birçok umut ve yüksek beklentilerle çevrilmiş durumda. 

Fakat İstanbul’un gerçekten yeni bir havalimanına ihtiyacı var mı? Ve bu havalimanının bölgesel ve 

uluslararası yeni rolü ne olacak? Bu yazının amacı, üçüncü havalimanı inşaatıyla ilgili fırsatlar, 

faydalar ve bölgesel hava trafiği üzerindeki etkilerini keşfetmek kadar yukarıdaki soruları da 

cevaplamak olacaktır. 

Anahtar kelimeler – Türkiye’nin hava taşımacılığı kapasitesi, İstanbul Üçüncü Havalimanı(IGA) 

bölgesel hava trafiği, 

 

GİRİŞ 

  

Hava taşımacılığı kargo ve yolcuların, uçaklar gibi hava taşıtları aracılığıyla yer değiştirmesi 

olarak tanımlanabilir. Ortak taşıyıcı ulaşımının temel anlamlarından biri olan hava taşımacılığı 

modern küresel dünyada önemli bir rol oynayan uluslararası bir sektör olma yolunda hızla büyüdü. 

Mallar ve yolcuların hava yoluyla taşımacılığına olan uluslararası talep sürekli olarak büyümekte, 

mevcut kapasiteler yetersiz görülmekte ve dünyanın her yerinde yeni havalimanları inşa 

edilmektedir. Türkiye bir istisna değildir. 

 Haziran 2014’te Türkiye’nin(Potansiyel olarak da Avrupa’nın) en büyük havalimanı inşaatı 

başladı. İstanbul Üçüncü Havalimanı(IGA) İstanbul’un Avrupa yakasında, deniz sahiline bitişik 

olarak konumlanacak. İnşaatı, yüksek beklentiler ve birçok umutla bekleniyor, lakin havalimanının 

kapasitesi ve önemi henüz incelendi ve kanıtlandı-yeni havalimanının ilk aşamasının 2017 yılında, 

tamamen operasyonel hale gelmesinin 2020 yılında, tam kapasite ile çalışmasının da 2025-2030 

yılları arasında tamamlanması bekleniyor. 

 IGA inşaatının henüz başladığını ve tam kapasiteye ulaşmasının on yıldan uzun bir süre 

gerektireceğini düşünerek, havalimanının ulusal ve uluslararası çapta oynayacağı rolle ve yeni 

havalimanı ile ilgili yazılan makale sayısının sınırlı olduğunu görmek sürpriz olmaz. 



 Fakat, IGA’nın geleceği gizeme bürünmüş, ve havalimanı inşaatının; Türkiye’nin ve İstanbul’un 

yeni bir havalimanına gerçekten ihtiyacı var mı? Havalimanının temel avantajları neler olacak? Uzun 

vadeli faydalar çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilecek mi? Ve bir çoğu. gibi sorularla 

çevrilmiş olduğu görülüyor.  

 Bu yazının amacı, yukarıdaki sorulara cevap vermektir. Bu yazı, eşsiz bir konu çalışması ve 

IGA’nın inşasını ve gelişimini takip ederek büyüyecek ve genişleyecek uzun çaplı bir araştırmasının 

ilk adımıdır. Bu başlangıç adımı, Türkiye’de yeni bir havalimanına neden ihtiyaç duyulduğunu ve 

IGA’nın hava trafiği üzerindeki uzun vadeli etkisinin ne olacağını açıklamak ve göstermek amacıyla 

hazırlanmıştır.  

 Bunu yapabilmek için, ülkedeki havalimanlarının özellikle İstanbul’daki havalimanlarının 

karşılaşmak zorunda olduğu kapasiteler ve yetersizlikler kadar son on yılda Türkiye Havacılık 

sektöründeki gelişimler üzerine bir araştırma yapıldı. Ayrıca, yeni havaalanından beklenen 

kapasiteler ve kabiliyetler üzerine bir öngörü tavsiye ediliyor. Dubai Uluslararası Havalimanı gibi 

aynı çaptaki mevcut fonksiyonel havalimanları ile karşılaştırmalara ve istatistiksel verilere 

dayanarak, IGA’nın İstanbul- şu anda ülkedeki hava trafiğinin %40’tan fazlasına ev sahipliği yapan, 

Türkiye’nin en büyük ve başlıca uluslararası ve kültürel merkezi- için üstlendiği rol üzerine 

odaklanıyor. 

 IGA’nın bölgesel önemini göstermek için, Türkiye’deki hava trafiğini yakından bağlı, üç 

bölgeyi temsil eden dört havalimanı seçildi – Dubai Uluslararası Havalimanı(Arap yarımadası), 

Sheremetyevo Havalimanı(Rusya), Sofya Havalimanı ve Atina Havalimanı(AB Bölgesi, Türkiye’nin 

en yakın komşuları). Bunların önemi ve Türkiye ile olan bağlantısı açıklanıp, kapasiteleri Atatürk 

Havalimanı – Türkiye ve İstanbul’daki mevcut en büyük havalimanı – ile karşılaştırıldı. 

 

TÜRKİYE’DE HAVA TAŞIMACILIĞI 

  

Yüksek hızlı tren altyapısının zayıf olması ve bazı yol bağlantılarının yetersiz kalitesine 

kısmen bağlı olarak Türkiye’deki hava taşımacılığının önemi son on yılda dramatik olarak yükseliş 

gösterdi. Hava taşımacılığı, kendisini özellikle uzun mesafeli şehirlerarası yolcu taşımacılığında, en 

iyi ulaşım seçeneklerinden biri olduğu konusunda kendisini tekrar kanıtladı.  

 Türkiye Ulaştırma ve İletişim Bakanlığının Ülke Raporu’na(2011) göre, Türkiye yeni 

milenyumun başlangıcından bu yana ivil havacılık sektörünün gelişiminde muazzam bir büyüme 

gösterdi ve sektör dünya ortalamasından on kat daha hızlı büyüdü. Türkiye’deki yolcu trafiği, 

ortalama artış oranının 2020 yılına kadar yıllık ortalama %10 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 

 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) sadece 2014 Haziran ayı 

içerisinde Türkiye’deki yolcu trafiğinin, direk ve aktarmalı yolcular dahil %12,5 büyüyerek 92.5 

milyon kişiye ulaştığını duyurdu. Türkiye İstatistik Enstitüsü ve DHMİ tarafından paylaşılan 

istatistiksel verilere göre 2002-2013 yılları arasında hava taşıtları sayısı %179, koltuk kapasitesi 

%265 artış gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışı taşınan yük(posta, kargo, bagaj) miktarı üçe katladı. Hava 

kargo taşımacılığı(toplam hava taşımacılığının %28’I) için artış oranı %190 civarında(Tablo 1). 

Toplam yolcu sayısı neredeyse 5 kat, yolcularla birlikte iç hatlar sadece 10 kat artış gösterdi. 

Böylesine muazzam bir büyüme, bu kadar kısa zamanda- sadece 11 yıl!, bu rakamlar çok şey 



söylüyor- sadece Türkiye’deki havacılık sektörünün gelişmesi değil, ekonominin, uluslararası 

ticaretin ve turizmin de gelişmesi demektir. İlginç bir gerçek- dünya her yerinden 32 milyon insan 

turizm durakları olarak Türkiye’yi seçti- bu Türkiye’nin ekonomisine yardımcı olmakla birlikte, 

Türk tarihi ve kültürünü de yüceltiyor.  

Şu anda Türkiye çapında 52 adet operasyonel sivil havaalanı bulunmaktadır. Bunlardan en 

yoğun olanları Atatürk Ululararası Havalimanı(İstanbul), Antalya Havalimanı(Antalya), ve Sabiha 

Gökçen Uluslararası Havalimanı(İstanbul). 

Tablo 1. Türkiye’de Hava Taşımacılığı (Kaynak: DHMI 2014) 

 2002 2010 2011 2012 2013 
Değişim 

(2002-2013) 

Uçak sayısı 138 332 349 370 385 179% 

Koltuk Kapasitesi 25,114 57,899 6, 695 65, 208 66,639 165% 

Yurtiçi taşınan yük(kargo+posta+bagaj) 

miktarı (ton) 
181,198 554,710 617,835 633,074 744,027 311% 

Yurtdışı taşınan yük(kargo+posta+bagaj) 

miktarı (ton) 
698,935 1,466,366 1,631,639 1,616,059 1,851,289 165% 

Toplam taşınan yük(kargo+posta+bagaj) 

miktarı (ton) 
880,133 2,021,076 2,249,474 2,249,133 2,595,316 195% 

Yurtiçi taşınan kargo miktarı(ton) 53,640 71,216 76,269 84,431 100,097 86% 

Yurtdışı taşınan kargo miktarı(ton) 198,347 470,141 508,206 539,627 631,865 219% 

Havayoluyla taşınan toplam kargo 

miktarı(ton) 
251,987 541,357 584,475 624,058 731,962 190% 

Yurtiçi Hava Trafiği (sayı) 157,415 497,862 579,488 600,818 682,685 334% 

Yurtdışı Hava Trafiği (sayı) 218,626 421,549 462,881 492,229 541,110 148% 

Toplam Hava Trafiği (sayı) 376,041 919,411 1,042,369 1,093,047 1,223,795 225% 

Yurtiçi toplam yolcu sayısı 8,700,839 50,575,426 58,258,324 64,721,316 76,148,526 775% 

Yurtdışı toplam yolcu sayısı 25,054,613 52,224,966 59,362,145 65,630,304 73,281,895 192% 

Toplam yolcu sayısı 33,755,452 102,800,392 117,620,469 130,351,620 149,430,421 343% 

  

İSTANBUL’DA HAVA TAŞIMACILIĞI 

İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri ve dünyaya açılan en önemli kapılarından biridir.Şehir 

büyük bir havacılık merkezi olmasının yanı sıra yılda yaklaşık 70 milyon yolcu (2013) ile 

Türkiye'deki ana ulusal ve uluslararası bağlantı merkezidir. Bugün Türkiye’deki yolcu ve ticari 

uçuşların %40’tan fazlası İstanbul’daki iki havaalanı tarafından karşılanır-İstanbul Atatürk 

Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı.  

 

 

Tablo 2. İstanbul’daki İki Havalimanının Özellikleri (DHMI, 2014) 

 Ataturk Airport Sabiha Gökçen 

Havalimanı Alanı (m²) 11,650,000 5,350,000 



Açılış tarihi 1912/1924 2001 

Konum Yeşilköy, Avrupa yakası Pendik-Kurtköy, Anadolu 

Yakası 

Pist sayısı 3 1 

 

Pist 

05/23       2,580x60 m  

06/24 3,000x45 m 17R/35L   3,000x45 m 

17L/35R   3,000x45 m 

Terminal sayısı 4 1 

Terminal kapasitesi 40,000,000 25,000,000 

Ticari A/C Slot 55 uçak/saat 28 uçak/saat 

A/C Park pozisyonları 98 61 

Uluslar arası yolcu (2013) 34,096,770 6,694,418 

Toplam yolcu (2013) 51,320,875 18,641,842 

 

İstanbul Atatürk Havalimanı (ATA) 

İstanbul Atatürk Havalimanı Türkiye’nin en başlıca havalimanıdır. İlk olarak 1912 yılında 

askeri amaçlarla kullanılmıştır. İlk sivil uçuş 12 yıl sonra gerçekleşmiş, ve ilk pist ve yolcu terminali 

1942 yılında inşa edilmiştir. Havalimanı, avrupa yakasının yeşilköy bölgesinde, Taksim bölgesinden 

yaklaşık 20 km uzakta konumlanmıştır.  

İstanbul Atatürk Havalimanı taşınan toplam yolcu sayısı(2013 yılında 34 milyonu uluslararası 

olmak üzere 51,3 milyon yolcu) bakımından Türkiye’nin en yoğun havalimanıdır. Aşağıdaki Tablo 

3’te görüldüğü üzere, son 12 yılda Atatürk Havalimanı’ndaki yolcu trafiği dört kat artmıştır. Atatürk 

Havalimanı ayrıca İstanbul’a(Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının önünde) hizmet eden en 

büyük uluslararası havalimanı, Türk Hava Yolları’nın ana üssü ve avrupa, asya, afrika arasındaki 

uluslararası uçuşlar için önemli bir geçiş noktasıdır. 2013 yılında Uluslararası Havalimanları 

Konseyi(ACI) toplam yolcu trafiği bazında en yoğun havalimanları listesinde Atatürk Havalimanını 

17’nci olarak belirledi. Bunun yanı sıra, havalimanı uluslararası yolcu trafiği bazında dünyanın en 

yoğun 10’uncu, ve avrupanın 5’inci havalimanı olarak gösterildi. Havalimanının, 81 havayolu 

tarafından dünyanın 100’den fazla ülkesine giden 180’den fazla uçuşu vardır. DHMI’nın 2013 

istatistiklerine göre, havalimanı günde 1000’den fazla uçak ve 100000’den fazla yolcuya hizmet 

ediyor. Mayıs 2014’te İstanbul Atatürk Havalimanı 1267 iniş ve kalkış ile avrupada tüm zamanların 

hava trafiği rekorunu egale etti (DHMİ, 2014). 

Aşağıdaki tablo havalimanının son 13 yıldaki yolcu istatistiklerini göstermektedir. [11] 

Tablo 3. Istanbul Atatürk Havalimanı’nın yıllara göre yolcu istatistiği (milyon’larla gösterilmiştir)  

Yolcu  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

İç Hatlar  4 3 3 5 8 9 10 12 11 12 13 15 17.2 

Dış Hatlar  9 9 9 10 12 12 14 17 18 20 24 30 34 

Toplam  13 11 12 16 19 21 23 29 30 32 37 45 51.3 

 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın 3 pisti, 2 adet birbiriyle bağlantılı terminal binası, ve 4 adet 

terminali: Terminal 1 (iç hatlar), Terminal 2 (dış hatlar), Terminal 3 (kargo uçuşları) ve bir Genel 

Havacılık Terminali bulunmaktadır. Yakın zamandaki çalışmalara göre, havalimanı pist kapasitesinin 

sonuna ulaştı. Buna göre, 05/23 pistini bakım ve onarım, bu piste paralel olacak ve inşa devam 

ederken hava trafiğini idare edebilecek başka bir pist inşa etme planı önerilmiştir. Fakat yetkililer, 



Atatürk Havalimanını genişletme ve geliştirme imkanlarının kısıtlı olduğunu ve yeni bir pist inşa 

etmenin çözüm olmayacağını kabul etmişlerdir.  

Atatürk Havalimanı, Türkiye’deki en yüksek yolcu, yük ve kargo trafiğine sahiptir. DHMİ 

istatistikleri, 2012 yılında Türkiye’deki toplam havayolu yolcu trafiğinin %34,45’i, kargo trafiğinin 

%22,23’ü, ve toplam uçuş trafiğinin %33,4’ünün Atatürk Havalimanı tarafından gerçekleştirildiğini 

göstermektedir. 

Terminal binaları şu anda TAV Havalimanları Holding tarafından yürütülmektedir. 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (SAW) 

 Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul’daki ikinci havalimanıdır. 2001 yılında, Türkiye’nin ilk 

kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen’in ismini alarak açıldı. İstanbul’un Anadolu yakasında, 

Pendik-Kurtköy sınırları içerisinde, Taksim bölgesinden 50 km ve Atatürk Havalimanından karayolu 

ile 43 km uzaklıktadır. SAW şu anda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’ye ait ve 

onlar tarafından yönetilmektedir. Terminal binaları ise ISG tarafından yönetilmektedir.   

 Daha önceden de belirtildiği gibi, Türkiye’de, özellikle İstanbul’daki yurtiçi ve uluslararası 

yolcu talepleri son on yılda sabit hızla büyüdü. SAW’nın inşa edilme sebebi de Atatürk Uluslararası 

Havalimanının bu talepleri karşılayamamasıydı. Havalimanının bir adet terminal binası, bir kargo 

terminali ve bir adet pisti bulunmaktadır. Başlangıçta, SAW’nın kapasitesi 3,5 milyon yolcu(3 

milyon uluslararası terminal ve 0,5 milyon iç hatlar terminali) idi. 2008 yılında havalimanını 

geliştirme kararı alındı ve 2009 yılında yeni terminal(2023 yılına kadar 25 milyon yolcu ağırlanması 

planlanmaktadır) resmi olarak açıldı. Şu anda, ikinci bağımsız, paralel pist inşası planlanmaktadır. 

Tablo 5. Sabiha Gökçen Havalimanı Yıllara göre Yolcu İstatistikleri(Bütün figürler 1000’lerle ifade edilmiştir) 

Yolcular 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

İç Hatlar 11,9 2,9 2,8 10,4 560 2,154 2,563 2,789 4,548 7,665 9,117 9,752 12,029 

Uluslararası 35,4 127,3 154,3 235,2 460 763 1,228 1,569 2,092 3,933 4,571 5,120 6,813 

Toplam 47,3 130,2 157,1 245,6 1,020 2,917 3,791 4,358 6,640 11,598 13,688 14,872 18,842 

 

 2013 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı 6,8 milyonu uluslararası olmak üzere 18,8 milyon 

yolcu ağırladı ve toplam yolcu trafiğinde %27’lik bir artış gösterdi (DHMİ). 

 İstanbul’daki havalimanlarının yolcu ve ticari uçuş trafikleri Tablo 5’te gösterilmiştir (DHMİ, 

2012). Tabloda görüldüğü üzere, yurtiçi uçuşlarının %62’si ve uluslararası uçuşların %85’i Atatürk 

Havalimanından gerçekleşmiştir. Havayolu yolcu trafiği içinse, İstanbul’daki yurtiçi yolcuların 

%60’ı, uluslararası yolcuların %86’sı Atatürk Havalimanı’ndan seyahat etmiştir.  

 

Table 5. Passenger and Commercial Aircraft Traffic in the Two Istanbul Airports 

Ticari Uçuş Trafiği (Binlerle ifade edilmiştir) 

 
Atatürk Airport Sabiha Gökçen Toplam Hava Trafiği 

İçH. Uls. Toplam İçH. Uls. Toplam İçH. Uls. Toplam 

2010 95 179 274 62 37 99 157 216 373 

2011 104 198 302 72 40 112 176 238 414 



2012 115 231 346 70 42 112 185 273 458 

Yolcu Uçuş Trafiği (Milyonlarla ifade edilmiştir) 

2010 12 20 32 7 4 11 19 24 43 

2011 13 24 37 9 4 13 22 28 50 

2012 15 30 45 10 5 15 25 35 60 

 

İSTANBUL’UN İKİ HAVALİMANININ YETERSİZLİKLERİ VE ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI 

İHTİYACI 

 Dünyadaki birçok kalabalık havalimanları farklı kapasite kısıtlamaları ile karşı karşıya 

kalmaktadır. 2007 yılında, ABD Federal Havacılık Yönetimi, Amerikanın 2007 ve 2025 yılları 

arasında gerekli kapasiteyi karşılayamayacak en kalabalık 48 havalimanını analiz eden Kapasite 

İhtiyaçları Raporu’nu yayımladı. Liste, Baltimore-Washington International, Boston Logan, George 

Bush Intercontinental, Hartsfield-Jackson Atlanta ve diğerleri gibi havalimanlarını içermektedir[24]. 

Londra-Heathrow ve Frankfurt Havalimanları gibi günün birçok saati tam kapasite kullanımında 

çalışan yüksek yükleme trafiğine sahip havalimanları da bulunmaktadır[4]. 

 İstanbul’daki Atatürk Havalimanı da aynı durumda olmakla birlikte, hali hazırda birçok 

kapasite yetersizlikleriyle karşılaşıyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2001 yılından bu 

yana rol almakta ve şu an için problemlerle karşılaşmamasına rağmen yakın zamanda ek pistler ve 

terminallere ihtiyaç duyacaktır. Atatürk Havalimanı pist kapasitesini tamamına neredeyse ulaştı, ve 

genişletme geliştirme imkanları oldukça kısıtlı. Yıllık uçak ve yolcu hareketleri ortalama artış oranı 

%10’dan fazladır. Üstelik, yetkililer seyahat edenlerin sayısının İstanbul’un nüfusunu dörde 

katlayacağını belirttiler. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’ne göre Atatürk Havalimanı, ek uçuşlar için çok 

önemli olan, havayollarının ticari uçak kalkış taleplerini karşılamakta güçlük çekiyor ve kalkış 

süreleri konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Apronda bekleyen uçak sayısını artıramamak büyük bir 

problem. Öte yandan, havalimanı İstanbul’un bir parçası haline gelmiş, şehir tarafından etrafı 

çevrilmiş ve ek bir piste uygun yer bulunmamaktadır. Kapasite problemleri, kargo ve tarifeli uçak 

sayısını kısıtlayarak, havayolu şirketlerinin yeni rotalara uçmasını engellemektedir. Bunun yanı sıra, 

kenar rüzgar problemleri bütün pistlerin kullanımını engelleyebilmektedir. Sadece bir pist 

kullanılabilmekte iken yine de geçe uçuşlarının sayısı artmaktadır. [14] 

Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden(Türkiye şu anda GSYH 

bakımından dünyanın en büyük 17’nci ekonomisidir) biri olma azmi sebebiyle havayolu yük 

taşımacılığı Türkiye’nin 2023 yılı vizyonun da önemli bir role sahiptir. Fakat ACI istatistikleri 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yolcu taşımacılığında dünyanın 17’nci büyük havalimanı olmasına 

rağmen, kargo taşımacılığında ilk 30’a giremediğini gözler önüne seriyor. [1] 2010 yılında 

havalimanı, yaklaşık bir milyon ton yük(kargo, navlun, posta) ve 32.1 milyonun üzerinde yolcu 

sayısı ile dünya kargo ve yolcu trafiği sıralamasında 30 ila 40’ncı sıralar arasında yerini buldu.  

Kargo terminali tesisleri ve kapasitesi şu anda yetersiz görülüyor ve taşınan kargo miktarının 

önümüzdeki 20 yılda belirgin bir şekilde artması bekleniyor. Son olarak, İstanbul’un denizlerle 

çevrili olması gerçeğine rağmen, deniz taşımacılığı entegrasyonu ve bağlantısı mümkün görünmüyor. 

[14] 



Özetle, uçak ve yolcu sayısındaki hızlı artış gösterdi ki; Atatürk Havalimanı neredeyse tüm 

pist kapasitesi ile çalışmasına rağmen, şu anki tesisleri ve kapasitesi oldukça yetersiz. Ve İstanbul’un 

ikinci havalimanı Sabiha Gökçen’e rağmen, mevcut problemleri çözemiyor ve yakın gelecekte 

modernizasyon, genişletme ve geliştirme faaliyetlerine (yeni tesisler ve ek pistler yapımı) ihtiyaç 

duyulacak gibi görünüyor. 

İstanbul’daki iki havalimanının şu anda karşılaştığı kapasite yetersizliği ve diğer sorunlarla 

başa çıkabilmek için, Türkiye Devleti İstanbul’un üçüncü havalimanının inşasını başlattı. Yeni 

havalimanının, İstanbul’un büyüyen yurtiçi ve yurtdışı hava trafiği talebini karşılaması ve şehri bir 

kültürel merkez olarak geliştirmesi bekleniyor.  

ISTANBUL ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI (IGA) 

İstanbul Üçüncü Havalimanı’nn ilk taşları 2014 yılı haziran ayının başında dizilmeye 

başlandı. Atatürk Havalimanı’ndan yaklaşık 35 km. uzaklıkta, şehrin Avrupa yakasının kuzey 

kısmında, Arnavutköy sınırları içerisinde, Karadeniz sahilinde konumlanacak. İnşaat İstanbul’un 

Avrupa yakasında Yeniköy ve Akpınar arasındaki 6,172’si ormanlık alan olan 7,659 hektarlık alana 

kurulacak. Bu gerçek, yeni havalimanının inşaatından kalabilecek potansiyel ekolojik ayak izine 

karşı çıkan çevreciler arasında hoşnutsuzluğa sebep olacak. 

Yetkililer havalimanının dört aşama halinde inşa edileceğini duyurdu. Sonrasında yılda 90 

milyonluk kapasite ile çalışabilecek olan ilk aşamanın 2017 yılında tamamlanması bekleniyor.  

Tamamen bitirildiğinde (örn: planlanan altı pistte tamamlandığında), toplam altı adet pisti, 

bütün terminallerde toplam 165 adet yolcu bindirme platformu, demiryolları ile bağlantılı dört 

terminali, üç adet bakım onarım binası, seki adet hava trafiği kontrol kulesi, onaltı taksi yolu, 6,5 

milyon metrekare alana ve beş yüz adet uçak kapasiteli aprona, yetmişbin araç kapasitesi ile 

Avrupa’nın en büyük havalimanı park alanı olarak lanse edilen otopark alanı, bir adet klinik, itfaiye, 

oteller, bir adet kongre merkezi, ve geri dönüşüm ve atık yok etme alanlarına sahip olacak. 

Yeni havalimanının, İstanbul’un Avrupa yakasındaki hava trafiğini rahatlatması bekleniyor. 

Hizmete girdiği zaman(2018 olarak planlandı) Atatürk Uluslar arası Havalimanı’nın operasyonlarına 

devam etmesi ancak daha düşük bir kapasiteyle çalışması, ve hatta büyük bir ihtimalle 2021 yılında 

kapatılması ve yerini tamamen üçüncü havalimanının alması bekleniyor. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 2010 yılında yaptığı havacılık tahminlerine göre, 2030 

yılında İstanbul havalimanlarının ticari uçuş trafiğinin bir milyondan fazla olması, hava kargo 

taşımacılığının üçe katlaması, ve yolcu sayısının yıllık 118 milyonu aşması bekleniyor. Üçüncü 

havalimanı, şu anda dünyanın en kalabalık havalimanı olan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslar arası 

Havalimanı’ndan altmış milyon fazla olarak, yılda yüzelli milyon yolcu ağırlayabilecek. 

Havalimanının inşaatı birçok umut ve yüksek beklentilerle çevrilmiş durumda: Türk 

yetkililer, dünyanın ve altı kıtanın en büyük ve en kalabalık havalimanının İstanbul’da inşa 

edileceğini ve bu yeni havalimanı inşaatının cumhuriyetin en önemli projelerinden biri olacağını 

gösterdiler. Uzmanlar, yeni havalimanının 2018 yılında dünyanın en kalabalık beş havalimanı 

arasında ve Avrupa’nın en büyük ve en modern havalimanı olacağını öngörüyorlar. İstanbul Üçüncü 

Havalimanı Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkenin ekonomik gelişiminde önemli bir rol 

oynayacaktır. Bunun yanı sıra, inşaatı on milyar avrodan fazla tutacağı söylenen üçüncü 

havalimanının yüzbin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.  



Yıldırım Saldıraner (2012) yeni bir havalimanı yapımının birçok yönden katkısı olacağını 

belirtiyor. İstanbul Üçüncü Havalimanı’nın getireceği başlıca fırsatlardan bazılarını adlandırdı. İlk 

olarak, havalimanının en uygun performans için gerekli olan altyapıya sahip olacağı yeni düzen ve 

geliştirme planlarının oluşturulmasını sağlayacak ve canlandıracak, ayrıca gürültü problemleri 

olasılığını da aza indirgeyecektir. Ardından trafik kapasitesi ve uygun kalkış sayısı artacak, daha 

fazla uçuşla hizmet verilebilecektir. Üçüncü olarak yeni havalimanının boyutu, büyük uçaklarla 

yapılacak uçuşlara da hizmet verebilecektir. Ayrıca IGA inşaatı direk uçuşların büyümesini ve yolcu 

hizmetlerinin gelişimini sağlayacaktır. Son olarak, yeni havalimanının daha iyi multimodak taşıma 

servisleri ve havalimanı tesislerine daha kolay erişim ile yeni ve daha hızlı taşıma sistemleri sunması 

bekleniyor.  

TÜRKİYE’DEKİ BÖLGESEL HAVA TRAFİĞİ 

DHMİ’den alınan son bilgiye göre, 2012 yılındaki toplam yolcu sayısı, 65,630,304’ü 

uluslarası olmak üzere toplam 130,351,620 idi. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paylaştığı 

istatistiksel veriye göre 31,8 milyon(%49’u uluslar arası olmak üzere) turist ile Türkiye 2012 yılında 

dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye Almanya’dan(5 milyon), 

Rusya Federasyonu’ndan(3,5 milyon) ve Büyük Britanya’dan(2,4 milyon) önemli seviyede turist 

çekmiştir. Antalya(%32), İstanbul(%29) ve Muğla(%9) en çok ziyaret edilen şehirler olmuştur. [20] 

2011 yılında DHMİ, yıllık raporunda Türkiye’den en sık gerçekleşen uluslar arası uçuşların 

listesini yayımladı. En sık gidilen duraklar başlıca Frankfurt-Main ve Berlin-Tegel olmak üzere 

Almanya(%19,27), Moskova Sheremetyevo Havalimanı ile Rusya(%8,87), Londra-Heathrow ile 

Birleşik Krallık (%6,67), ve Paris-Charles de Gaulle ile Fransa(%4,39). Atina Havalimanı ile 

Yunanistan(%1,42) 18’nci sırada, ve Dubai Havalimanı ile BAE(%1,27) listede 20’nci sırada yer 

aldı. [6] 

İstanbul, Türkiye’nin en önemli kültür merkezi ve en büyük şehridir. Toplam yolcu sayısının 

yaklaşık %40’ı(51.320.875), ve uluslar arası yolcuların %52’si (34.096.770) 2012 yılında İstanbul 

Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleşmiştir. Şu anda, havalimanı tam kapasite ile çalışmaktadır. 

Genişletme imkanları oldukça sınırlı ve yıllık yolcu sayısı geçtiğimiz yıllarda yılda %10’dan fazla 

olmak üzere belirgin bir şekilde artmıştır. İstanbul’daki yeni havalimanı inşaatı, mevcut 

havalimanlarındaki yetersizlikleri gidererek, ek olarak 150.000.000 yolcu kapasitesi ile dünyanın ve 

Avrupa’nın en büyük havacılık merkezlerinden biri olmakla birlikte, bölgesel hava trafiğine de 

müthiş bir katkı sağlayacaktır.  

Alttaki tablo Atatürk Havalimanı ile Dubai Uluslar arası Havalimanı, Sheremetyevo 

Havalimanı, Atina Havalimanı ve Sofya Havalimanı olmak üzere dört adet uluslar arası havalimanını 

kapasite bakımından karşılaştırmaktadır. Bu havalimanlarının her birinin Türkiye’nin bölgesel hava 

trafiğinde kendine has rolü olması ve farklı bölgeleri temsil etmesinden dolayı, rastgele 

seçilmemiştir. 

Sofya Havalimanı ve Atina Havalimanı ülkelerinin en büyük havalimanlarıdır – Türkiye’nin 

AB’ne üye olan iki komşusu. İstanbul, kalkış sayısı bakımından Sofya’dan en çok ziyaret edilen 

9’ncu durak noktasıdır. Atina Havalimanı için, Uluslar arası Sivil Havacılık Teşkilatı(ICAO)’nın 

2014 yılı tarihli raporuna göre TOP-15’te bulunan durakların tamamı yarısından fazlası iç hatlar 

olmak üzere Atina’dan Avrupa’ya gerçekleşmiştir. [10] 



Sheremetyevo ise, Moskova’nın havayolları yolcu seyahatinin %40’ını, yük taşıma pazarının 

ise %56’sını yüklenerek ülkenin en büyük kargo kompleksi ve en büyük terminal merkezi olduğu 

kadar Domodedovo’dan sonra Rusya’nın en büyük ikinci havalimanıdır. [15] Art arda üç yıl boyunca 

(2011, 2012, 2013) Sheremetyevo havalimanından en fazla uçuş yapılan uluslar arası durak Antalya 

iken İstanbul bu sıralamada üçüncü, dokuzuncu ve onunculuğu aldı. [16] ACI Avrupa Kasım 2013 

değerlendirmesine göre, Sheremetyevo Havalimanı yirmi beş milyondan fazla yolcu sayısı ile, yıllık 

yolcu trafiği bakımından Avrupa’nın en büyük havalimanları arasında lider konumdaydı. İstanbul 

Havalimanı ikinciliği ve Antalya havalimanı ise üçüncü olarak yerini aldı.  

2014 yılında Dubai Uluslar arası dünyanın en kalabalık ikinci uluslar arası merkezi olmasının 

yanı sıra, Arap yarımadası ve BAE’nin en büyük havalimanı olmuştur. [7] 2013 yılında en çok 

seyahat edilen duraklar Hindistan (8.401.253 yolcu), Birleşik Krallık (50.099.843) ve Suudi 

Arabistan (4.825.114). [8] Dubai şu anda İstanbul’dan en çok seyahat edilen altıncı duraktır. Modern 

ekipmanı, 1.972.474 metrekare alanı ve yıllık yetmiş beş milyonun üzerinde yolcu kapasitesi ile 

İstanbul Üçüncü Havalimanı’nın en büyük rakiplerinden biri olabilir.  

Tablo 6. Dubai Uluslararası, Atatürk Havalimanı, Sheremetyevo Havalimanı, Atina Havaliman ve Sofya 

Havalimanı kapasite karşılaştırması 

 Dubai Uluslararası  
Atatürk 

Havalimanı  

Sheremetyevo 

Havalimanı  

Atina 

Havalimanı 

Sofya 

Havalimanı 

Terminaller 3 4 6 2 2 

Pistler 2 3 2 2 1 

Havayolları sayısı 125 81 38 60 29 

Durak sayısı 239 100+ 214 109 65 

Yolcu kapasitesi 75 milyon 40-50  milyon 35 milyon 21 milyon 4,4 milyon 

Yolcu trafiği (2013) 66,431,533 51,320,875 29,256,000 12,536,038 3,504,326 

Beklenen yolcu trafiği 

(2015) 

78.4 milyon 

(2015); 103.5 

milyon (2020) 

39.5 milyon 

(2015); 81,8 

milyon (2030) 

35 milyon 

(2015);  64 

milyon (2030) 

n/a 
3,8 milyon 

(2015) 

Alan: 1,972,474 m2 11,650,000 2 400,000 2 n/a n/a 

Kargo kapasitei      

(yıllık ton) 
2.5 milyon 

Yaklaşık 1,3 

milyon 
500,000 275,000 20, 000 

Kargo miktarı  (ton, 

2013 ) 
2,435,567 576,983 (2012) 300,000 74,869 17,039 

Uçak hareketleri 

(2013) 
369,953 365,078 (2012) 243,858 140,448 40,526 

Ek bilgi: 

Dünyanın ikinci 

en yoğun uluslar 

arası merkezi 

Dünyanın 

17’nci, 

Avrupa’nın 5. 

En yoğun 

havalimanı 

Avrupa’nın en 

yoğun 12’nci 

havalimanı 

Avrupa’nın en 

yoğun 35’nci 

havalimanı 

Bulgaristan’ın 

en yoğun 

havalimanı 

 



TAHMİNLER 

Yeni havalimanı inşaatının henüz başlamasına rağmen, projeyle ilgili ortaya çıkan veriler ve 

Türkiye’deki hava trafiği ile diğer iki havalimanı hakkındaki resmi istatistikler bize Üçüncü 

Havalimanı’nın, ülkenin ve İstanbul’un hava trafiğine olan etkisi ile ilgili bazı tahminlerde bulunma 

imkanı sağladı. 

2012 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı toplam kargo trafiğinin %22’sini ve toplam yolcu 

trafiğinin  %34,5’ini üstlendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) Master Plan’ına (2030) 

göre, İstanbul’daki hava kargo taşımacılığı 2030 yılında yılda 2,5 milyon ton’a kadar yükselecek, ve 

buna göre şu anki altyapıyı düşündüğümüzde kargo kapasitesi en fazla yılda 1 milyon tona 

yükseltilebilir. Aynı araştırmaya göre(IGA’nın inşaatı göz önünde bulundurulmadan),  81,8 milyonu 

Atatürk Havalimanı ve 36,5 milyonu Sabiha Gökçen’den olmak üzere, beklenen toplam yolcu sayısı 

2030 yılında 118,3 milyona ulaşacak. [14] 

Ancak, tablo 3 ve tablo 4’te gösterilen veriye göre 2010-2013 yılları arasında(Sabiha Gökçen 

Havalimanı’nın 200 yılında yeni terminalinin inşaatından sonra) toplam yolcu sayısı yaklaşık olarak 

Atatürk Havalimanı için %17,3, Sabiha Gökçen Havalimanı için %18 oranında artış göstermiştir. 

Şayet toplam yolcu sayısı bu şekilde artmaya devam ederse(gerçekçi olmasa da), 2020 yılında 

İstanbul üzerinden uçuşunu gerçekleştiren toplam yolcu sayısı 153 milyonu Atatürk ve 60 milyonu 

Sabiha Gökçen olmak üzere toplam 213 milyona ulaşacaktır (veya Türkiye’nin 2013’teki toplam 

yolcu sayısının  %43 fazlası). 200-213 milyon yolcu, ancak, 2030 yılı için daha gerçekçi bir tahmin 

olarak görünüyor. İstanbul’daki iki havalimanının mevcut toplam kapasitesi 65 ile 75 milyon yolcu 

arasındadır. 

Uzmanlara göre, ‘İstanbul Üçüncü Havalimanı), başlangıç olarak 90 milyon yolcu kapasitesi 

ile 2017 yılında hizmet vermeye başlayacak. IGA, 2025-2030 yıllarına kadar ilaveten 50 milyon ek 

yolcu kapasitesi imkanları hariç olmak üzere tam kapasitesi olan 150 milyon yolcuya ulaşmalıdır. 

Tam kapasite ile çalıştığı zaman havalimanı, İstanbul’a operasyonel havalimanı alanında %47’lik, 

pist kapasitesinde 2,5 kat, terminal sayısında %80’lik ve terminal kapasitesinde %230’luk bir artış 

sağlayacaktır.  

IGA’nın özellikleri ve kapasitesi ile yeni havalimanının diğer havalimanlarıyla 

karşılaştırılması(örneğin Dubai Uluslar arası Havalimanı ile Atatürk Havalimanı) bize, yeni 

havalimanının toplam kargo kapasitesinin 2030 yılında potansiyel olarak, Türkiye’nin 2013 yılındaki 

toplam kargo miktarı ile eş(hatta daha fazla) miktarda olan yıllık 2,5-3 milyon tona ulaşabileceğini 

göz önünde bulundurma imkanı sağlıyor. 

Şayet, ODTÜ tarafından yapılan bu tahminlerin doğru olduğunu ve iki havalimanının 

operasyonlarına bu hızla devam ettiğini varsayarsak, 2030 yılına geldiğimizde İstanbul’daki taşınan 

toplam kargo miktarı yıllık 2,5 milyon tondan fazla olacaktır. Eğer iki havalimanı maksimum 

büyüme kapasiteleri olan 1 milyon tona ulaşırsa, IGA havalimanı olmadan İstanbul’un maksimum 

kargo kapasitesi potansiyel olarak 2,29 milyon ton civarından olacaktır. 

Fakat, iki havalimanının da tam kapasitede çalışmaya devam etmesi olanaksızdır. Yetkililer, 

2021 yılından sonra Atatürk Havalimanı’nın operasyon sayısını paylaştırmayı, ve hatta önümüzdeki 

20 yıl içerisinde Avrupa yakasının başlıca havalimanı olacak şekilde IGA’nın, Atatürk 

Havalimanı’nın yerini tamamen almasını gözden geçirmektedir. 

 



Tablo 8. 2030 yılında IGA’nın İstanbul’un Hava Trafiği Üzerindeki Beklenen Etkisi. 

 Atatürk 

Havalimanı 

Sabiha Gökçen IGA Toplam 

Havalimanı Alanı (m²) 11,650,000 5,350,000 8,000,000 25,000,000 

Pist sayısı 3 1 6 10 

Terminal Sayısı 4 1 4 9 

Kargo Kapasitesi (ton) Yaklaşık 1,2 

milyon 

90,000 Yaklaşık 2,5-3 

milyon (bizim 

tahminimiz) 

Maks. 5,3 milyon 

(bizim 

tahminimiz) 

 +1 milyon (potansiyel)  

Terminal 

Kapasitesi(yolcu) 

40 ila 50 milyon 25,000,000 150,000,000 Maks. 215,000,000 

Yolcu Tahmini, 2030 

(ODTÜ) 

 n/a 118,300,000 

Bizim yolcu tahminimiz 

(2030) 

 200-213,000,000 

Kargo kapasitesi tahmini, 

2030 (ODTÜ) 

 n/a Yıllık 2,5 milyon 

ton 

Bizim kargo kapasitesi 

tahminimiz 

 Yıllık 4 – 4,5 

milyon ton  

 

KAPANIŞ 

 Son on yılda Türkiye’deki hava taşımacılığında bundan sonraki on yıllarda da 

beklendiği gibi(yolcu ve hava trafiğindeki yıllık ortalama büyümenin 2020 yılına kadar %10’larda 

seyretmesi bekleniyor) muazzam bir büyüme gerçekleşti. Fakat, Türkiye birçok kapasite 

yetersizlikleri ile karşılaşıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen, ülkedeki en büyük iki 

havalimanı, büyüyen yolcu talepleri ve kapasite yetersizlikleriyle başa çıkamayabilir. Bu nedenle, 

haziran 2014’te başlayan üçüncü havalimanının yapımı bu problemleri çözebilir.  

 İstanbul’un uluslar arası bir merkez olma rolünü güçlendirecek ve bu yetersizlikleri 

ortadan kaldırabilecek bir havalimanına kesinlikle ihtiyaç vardır. Yeni havalimanının inşaatı birçok 

umut ve yüksek beklentilerle çevrilmiş durumda. Turizm, ulaşım, uluslar arası ticaret gibi Türkiye 

ekonomisinin sayısız alanını etkileyeceği aşikardır. Bunun yanı sıra, yurtdışında Türkiye ve Türk 

kültürünü geliştirecek,  ve bölgesel ve küresel havacılık merkezi olma rolünü de güçlendirecektir. 

Son olarak, IGA Türkiye’nin bölgesel trafiğini önemli ölçüde etkileyecektir. ‘İstanbul Üçüncü 

Havalimanı’ birden fazla aşama halinde inşa edilecek, bunların ilki 2017 yılında tamamlanacaktır. 

 Bu makale, IGA’nın Türk ve uluslar arası ekonomideki rolüne ve bölgesel hava 

trafiğine olacak etkisine adanmış daha geniş bir araştırmanın sadece ilk ayağıdır. Makale, 

Türkiye’deki mevcut havacılığın durumunu İstanbul– Türkiye’nin en büyük şehri, en önemli uluslar 

arası kültür merkezlerinden biri ve Türkiye’nin başlıca merkezi –‘daki hava trafiğine odaklanarak 

gözler önüne serdi. İstanbul’daki iki havalimanı- Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen’in 

kapasiteleri ve yetersizlikleri analiz edildi, ve üçüncü bir havalimanına olan ihtiyaç ve ondan 

beklentileri açıkladı. Türkiye ve İstanbul’daki bölgesel hava trafiğinin bir analizi yapıldı, ve Atatürk 

Havalimanı’nın kapasiteleri ve en yoğun rotaları dünyanın farklı bölgelerin dört farklı uluslar arası 

havalimanı- başlıca Dubai Uluslar arası, Sheremetyevo Havalimanı (Moskova), Atina Havalimanı, 

ve Sofya Havalimanı- ile karşılaştırıldı. Makalenin son bölümüne ise, gelecek 15 yıldaki İstanbul’un 

ve Türkiye’nin hava trafiğindeki gelişiminde IGA’nın rolü üzerine tahminlerde bulunuldu. Önerilen 



tahminlerin doğru çıkıp çıkmayacağını ve IGA’nın, inşaatını sarmış bulunan bu büyük beklentileri 

karşılayıp karşılamayacağını sadece zaman gösterecek. 
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