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İSTANBUL HALİÇ 
(Haziran 2017, Mayıs 2018) 

Haliç (Golden Horn-Altın Boynuz); İstanbul Boğazının Marmara denizi ile birleştiği 

kesimde, Boğaziçi girişinde, Sarayburnu-Galata arasından başlayarak doğudan batıya 

uzanan Eyüp civarında da kuzeye doğru kıvrılan, İstanbul (güneyde) ve Beyoğlu 

(kuzeyde) platolarını birbirinden ayıran deniz girintisidir.  

Alibeyköy ve Kâğıthane derelerinin birleşmesiyle oluşan akarsu ağzının, Buzul çağı 

döneminin sonunda sular altında kalmasıyla meydana gelmiştir. Haliç, fizikî coğrafyada 

derin körfez, deniz istilâsına uğramış vadi tipinin en güzel örneklerinden biridir. 

Haliç’in uzunluğu 8 km kadar olup genişliği Cibali-Kasımpaşa arasında 700 m, Eyüp 

civarında ise 200 m.dir. Derinliği ise Eminönü-Karaköy arasında 60 m, Unkapı-

Azapkapı arasında 40 m, Eyüp civarında birkaç metre olup bu bölgede yayvan alüvyon 

adacıkları oluşmuştur. 

Haliç’in girişinde yer alan Galata köprüsü, dikdörtgenler prizması şeklindeki içi boş 

devasa çelik dubalardan oluşmakta idi. Böylece karayolunun altındaki dubalar su 

üzerinde yüzüyordu. Yüksek deniz taşıtlarının Haliç’e giriş ve  çıkışları ise aradaki 

bölümün gece saatlerinde denize çekilmesi sonrasında açılan bölümden yapılıyordu. 

Köprü, Haliç’teki suyun açık denize olan bağlantısını ve su akışını kestiğinden kapalı 

bölümde kalan suyun kirlenmesine ve koku oluşmasına sebep oluyordu. Ayrıca suyun 

tabii sirkülasyonu önlendiğinden canlı yaşamına imkan vermiyordu. 

Bu nedenlerle kazıklar üzerinde olacak şekilde yeni köprü yapıma başlandı ve 1992 

yılında hizmete girdi. Eminönü ve Karaköy’ü bağlayan köprü zemin seviyesinde 

yapıldığından yüksek gemilerin geçmesi için orta kısım yukarıya açılır şekilde yapıldı. 

Haliçe dökülen kağıthane deresindeki suyun yetersizliği nedeniyle Boğaz suyunun 

haliçe aktarılarak su akışının sağlanması ve canlı çeşitliliğinin arttırılması için pompalı 

bir sistem kuruldu. Sarıyer'deki Çayırbaşı sahilinden alınan deniz suyu, 4 bin 990 metre 

uzunluğunda tünelle Ayazağa'ya getiriliyor. Kağıthane Deresi bırakılarak serbest akış 

ile Haliç'e salınıyor. Yağışın olmadığı dönemlerde Haliç'in günde 260 bin metreküp 

deniz suyu ile beslenmesi sağlanacak.  

Yapılan çok yoğun çalışmalar ile Haliç’te canlı yaşamı oluştu, Boğaz ve Marmara 

denizine sirkülasyonu sağlandı ve deniz canlıları çeşitliliği arttı. Ayrıca, etrafında 

yapılan parklar, kongre merkezleri ve müzeler ile hem karadan hem de denizden 

erişilebilen turistik alanlar oluşturuldu. 

 
Eminönü-Süleymaniye-Metro Köprüsü 
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Boğaziçi-Marmara Denizi-Haliç 

Haliç’in Güneyi (Tarihi Yarımada) ve Kuzeyi 

Eminönü-Süleymaniye-Metro Köprüsü-Galata 

Galata Köprüsü-Topkapı Sarayı-Yeni Cami 

Piyer Loti Tepesinden Haliç Sonu 
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Galata Köprüsü-Karaköy 

Metro Köprüsü-Galata Köprüsü-Boğaziçi 
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Marmara Denizi-Sarayburnu-Eminönü-Karaköy (önde) 

Topkapı Sarayı-Ayasofya-Sultanahmet-Yeni Cami 

Galata Köprüsü-Yeni Cami-Beyazıt-Süleymaniye-Metro Köprüsü 
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Metro Köprüsü-Unkapanı Köprüsü 
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Eminönü-Beyazıt Kulesi-Süleymaniye Camii 
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Yenikapı-Taksim-Hacı Osman Metrosunun Haliç Köprüsü ve İstasyonu 

Köprüsü-Topkapı Sarayı-Yeni Cami 

Karaköy-Galata Kulesi 
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Süleymaniye Camii ve Külliyesi 

Galata Köprüsü-Galata Kulesi ve Karaköy 
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Haliç Metro Köprüsünden Galata Köprüsü-Topkapı Sarayı-Yeni Cami 
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Haliç Metro Köprüsünden Ayasofya-Yeni Cami-Süleymaniye Camii 

Süleymaniye Camii ve Külliyesi 
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Galata Kulesi-Galata Köprüsü (açılır bölüm ortada) 
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Haliç sonu, Kağıthane deresi vadisi 

Piyer Loti’den bakış, Haliç Kongre Merkezi 
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Haliç Kongre Merkezi-Atatürk Köprüsü-Eyüp 

Piyer Loti’den Atatürk Köprüsü-Eyüp Sultan Camii 


