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Havalimanlarımızda elleçlenen kargo miktarları içinde en büyük 
hacmi Atatürk Havalimanı alıyor. İstanbul Havalimanı’nın 

inşaatından sonra hava kargo taşımasında, İstanbul bir Dubai 
gibi kargo aktarma merkezi olacak. 
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YILDIZTEKİN
Lojistik Yönetim Danışmanı



  www.ekovitrin.com   | TEMMUZ 2019  |   49  

Kara taşıması, deniz taşıması, de-
miryolu taşıması ile yaptığımız 
taşımalarda taşınan ürünlere 
“yük” adı verilmektedir. Hava 

taşımasında taşınan malzemelere “kargo” 
adı verilir. Karayolu ile parsiyel taşıma da 
kargo taşıması adını almıştır. Kargo küçük 
ölçekli, acele gitmesi gereken ürünler için 
kullandığımız bir terminoloji olmuştur. 
Hava taşımacılığının özelliği, yükleme ve 
boşaltma noktaları, yani terminaller arasın-
da en hızlı taşıma yöntemi olmasıdır. Zama-
nın kritik faktör olduğu taşımalarda, pahalı 
ve hafif ürünler ve küçük ölçeklerle taşınır-
lar. 500 km’nin üzerindeki taşımalarda bir 
ekonomi yaratmak sözkonusudur. Paketlen-
miş ürünlerin taşımasına uygundur. 
Miktar olarak küçük, maliyet olarak yük-
sek olmasına karşılık; tüm ulaştırma yolla-
rı içinde, son 20 yılda en büyük artış hava 
yollarında görülmüştür. Küreselleşmenin, 
dünya ticaretinin serbestleşmesinin, ilaç, 
elektronik, kozmetik gibi sektörlerin geliş-
mesi ile 1980 yılından bu yana ortalama yıl-
lık yüzde 7’nin üzerinde artış gözlenmiştir. 
AB beklentilerine göre gelecek 20 yıl içinde 
hava kargo sektöründe üç misline yakın bir 
artış beklenmektedir. Potansiyeli büyük bir 

iş kolu olduğu ön görülmektedir. 
Ülkemizde de birçok büyük ilimize hava-
yolu terminalleri yapılmış olmasına rağmen 
henüz üretimin ve tüketimin doğuya yayıl-
mamış olmasından dolayı; iç hava taşıma-
cılığımız her yıl artmasına rağmen istenilen 
ölçeklere ulaşamamıştır. Gerek THY’nın, 
ulusal hava yolumuzun, gerek yerli özel 
sektör hava yollarımızın özel kargo uçakları 
ile veya yolcu beraberinde yaptıkları taşı-
malar tatmin edici ölçeklerde değildir. 
Hava limanlarımızda elleçlenen kargo mik-
tarları içinde en büyük hacmi Atatürk Hava-
limanı almaktadır. İstanbul Havalimanı’nın 
inşaatından sonra hava kargo taşımasında, 
İstanbul bir Dubai gibi kargo aktarma mer-
kezi olacaktır. 
İstanbul Yeni Havalimanı’nda kargoda yükü 
için bir kargo şehri yaratılmış ve kargo, uçak 
park pozisyonları ile tüm kargo şehrinin ala-
nı toplamı, 1,4 milyon metrekare olacaktır. 
Kargo Şehri, 35 adet geniş gövdeli kargo 
uçağının aynı anda operasyon yapabileceği 
şekilde inşa edilmektedir.
DHMİ rakamlarına göre Atatürk Havalima-
nı kargo kapasitesi 2017’nin sonuna kadar 
1 milyon tona ulaşmıştır. İstanbul Yeni Ha-
valimanı açıldığında 2,5 milyon ton kargo 

kapasitesine sahip olacaktır. Şu an dünyanın 
en büyük kargo hareketine sahip havalimanı 
4,5 milyon tonun biraz üzerinde bir hacme 
sahip Hong Kong Havalimanı olarak görü-
nüyor ancak İstanbul Yeni Havalimanı ise 
tüm fazları tamamlandığında 5,5 milyon ton 
kapasiteye sahip olacaktır. 
Yurtdışı iş kapasitemiz iç hava taşımacılı-
ğımızın çok ötesindedir. Asya ve Avrupa’yı 
birleştiren coğrafi noktada olan Türkiye bü-
yük ümitlerle açtığı İstanbul Havalimanı’nı 
da artık ulusal ve uluslararası kargo taşıma-
cılığında aktif olarak kullanacaktır. Alanda 
yaratılan çağdaş yük elleçleme tesislerinin 
daha fazla hava kargo şirketi tarafından kul-
lanılması gerekmektedir. Batısında yarım 
milyar kişiye yaklaşan nüfusuyla üyesi ol-
mak yolunda çalıştığımız, üretim yapan ve 
tüketiminden arta kalanı ihraç etmek zorun-
da olan bir Avrupa Birliği bulunmaktadır. 
Doğusunda ise sona erecek savaşlardan, 
Akdeniz’e akacak petrollerden, Avrupa’ya 
gidecek hammaddelerden zengin olacak Or-
tadoğu, CIS, Karadeniz ülkeleri gibi ülkeler 
olan Türkiye; bu hava kargo trafiğinin için-
deki aktarma noktası olabilecektir. Her iki 
kıtayı birleştiren, lojistik üs olabilecek ka-
pasiteye sahip ülkemiz için de bir fırsattır.  E
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YENİ HAVALİMANI TÜRKİYE’NİN HAVA 
KARGO FAALİYETLERİNİ ARTIRACAK

H
avayolu taşımacılığı diğer 
taşıma türlerine göre çok 
daha fazla ilgi görmekte 
ve bu durum gün geçtikçe 

artmaktadır. Hava kargo taşımacılığı, 
değişen ve gelişen Türk sanayiinin ih-
tiyaçları sonucu 1980’li yıllardan itiba-
ren ilerlemeye başlamıştır. Sektör, ha-
vayolu taşımacılığının gerçek anlamda 
başladığı ilk yıllardan bugüne kadar sü-
rekli bir değişim süreci geçirmektedir. 
Hava kargo taşımacılığındaki gelişme, 
dünya çapında yaygın hizmet ağına sa-
hip global firmaların Türkiye’de yerel 
firmalarla ortaklıklar veya direkt ya-
bancı sermaye yatırımı yapmalarını da 
sağlamıştır.

Hava kargo taşımacılığı diğer taşı-
ma modlarına oranla kargo akışını çok 
daha hızlı şekilde yerine getirmekle; 
bozulabilir kargoların piyasa değerle-
rini korumakta, envanter maliyetlerini 
azaltmakta ve taşıma süreci boyun-

ca iletişim çok daha etkin bir biçimde 
gerçekleşmektedir. Bununla birlikte 
havayolu taşımacılığı, birim ağırlık ba-
şına taşımacılığın en yüksek maliyetle 
yapıldığı tür olduğundan, daha çok ha-
cim ve ağırlık bakımından düşük fakat 
değeri yüksek eşyaların taşınmasında 
tercih edilmektedir.

Hava kargo taşımacılığı geliştikçe 
müşteri beklentileri de artmış ve çeşitli-
lik göstermiştir. Müşteri beklentilerinin 
karşılanması amacıyla gerçekleştirilen 
operasyon süreçlerini etkin kılmak, 
donanım ve altyapı yatırımlarının de-
vam ediyor olması sektörün gelişimi 
açısından büyük önem arz etmektedir. 
Hava kargo taşımacılığı birçok işletme 
açısından oldukça maliyetli bir ulaştır-
ma modu olarak görülmekteyken, kü-
reselleşmenin etkisiyle e-ticaretin ve 
lojistik stratejilerinin değişimi, işletme-
lerin hava kargo taşımacılığına bakışını 
değiştirmiş ve havayolu işletmeleri de 

bu doğrultuda kargo kapasitelerini ar-
tırmaya başlamışlardır.

Günümüzde yaşanan teknolojik ge-
lişmeler, ileri depolama sistemleri, sa-
yısı her geçen gün artan havalimanları 
ve var olan uluslararası rekabet ortamı 
bu taşımacılık modunun gelişimini hız-
landırmaktadır. 

Dünya ticaretinde ürün çeşitliliğinin 
artmasına paralel olarak rekabetin şid-
detlenmesi ve iş süreçlerinin hızlan-
dırılması açısından uçağın bir taşıma 
aracı olarak sahip olduğu avantajlar, 
havayolu kargo taşımacılığının giderek 
daha fazla tercih edilmesini sağlamak-
tadır. 

DHMİ’nin verilerine göre 2018 yılı 
toplam yük hareketi, 2017 yılına oranla 
yüzde 11 artış göstererek 3 milyon 855 
bin 231 tona ulaşmıştır. 2018 yılında 
iç hatlarda 52 bin 807 ton, dış hatlarda 
1 milyon 335 bin 815 ton olmak üzere 
toplam 1 milyon 388 bin 623 ton yük 
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Tüm fazları tamamlandığında 5,5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak 
olan İstanbul Havalimanı’nın Avrupa pazarında daha büyük bir paya sahip olması 
adına diğer havalimanlarımızda da hava kargo faaliyetlerini artırıcı ve teşvik edici 

planlamalar yapılmalı, filo yapıları ve operasyon alanları genişletilmeli.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı
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taşınmıştır. DHMI tahminleri 2019 yı-
lında toplam yük miktarının 1 milyon 
510 bin 203 ton olacağı hedeflenmek-
tedir. 

IATA verilerine göre 2018 yılında 
63,7 milyon ton kargo taşınmıştır. IATA 
tahminlerine göre 2019 yılında küresel 
ekonomi 2018’e kıyasla hafif bir dü-
şüşle yüzde 3.1 büyüme gösterecektir. 
Ticaret savaşları, siyasi belirsizlikler ve 
Brexit gibi faktörler nedeniyle büyüme 
üzerinde aşağı yönlü riskler öngörül-
mektedir.

Bunların yanı sıra geçtiğimizin yı-
lın son aylarında resmi olarak açılışı 
gerçekleşen İstanbul Havalimanı da 
lojistik sektörü açısından büyük önem 
taşıyan bir adımdır. Türkiye, İstanbul 
Havalimanı ile dünya üzerindeki büyük 
kargo hub noktalarından biri haline gel-
meyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda 
Yeni Havalimanı’nın diğer ulaşım mod-

ları ile bağlantı yatırımları eş zamanlı 
olarak yürütülmeye devam etmektedir. 
Tüm fazları tamamlandığında 5,5 mil-
yon ton kargo kapasitesine sahip olacak 
olan İstanbul Havalimanı’nın Avrupa 
pazarında daha büyük bir paya sahip 
olması adına diğer havalimanlarımızda 
da hava kargo faaliyetlerini arttırıcı ve 
teşvik edici planlamalar yapılmalı, filo 
yapıları ve operasyon alanları genişle-
tilmelidir.

UTİKAD olarak havayolu taşımacı-
lığındaki sorunlara verimli çözümler 
bulmak ve sektörün bu yöndeki gelişi-
mini desteklemek için çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. UTİKAD Havayolu 
Çalışma Grubu’nda görev alan hava 
kargo acenteleri, havayoluyla hızlı pa-
ket ve ekspres kargo taşımacılığı yapan 
üyelerimizin yanı sıra Air Partner Ha-
vacılık ve Taşımacılık Ltd. Şti., Atlasjet 
Havacılık A.Ş, MNG Havayolları ve 

Taşımacılık A.Ş. ve Pegasus Hava Taşı-
macılığı A.Ş firmalarına geçtiğimiz ay 
Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş ve 
Türk Hava Yolları A.O. da yeni üyeleri-
miz olarak eklenmiştir.

Hava kargo sektörünün tüm paydaş-
larının bir araya geldiği çalışma grubu-
muzda Çelebi Hava Servisi A.Ş, Hava-
alanları Yer Hizmetleri A.Ş (HAVAŞ) 
ve S Sistem Lojistik Hizmetler A.Ş. 
gibi İstanbul Havalimanında yer hiz-
metleri ve antrepo işletmeciliği alan-
larında faaliyet gösteren üyelerimiz de 
görev almaktadır.

Havayolu Çalışma Grubumuz, uçak 
şirketleri, yer işletmeleri, gümrük ida-
releri, Devlet Hava Meydanları ve İGA 
yetkilileri ile sık sık bir araya gelerek 
özellikle İstanbul Havalimanı’nda ge-
liştirilmesi gereken süreçlere ve karşı-
laşılan sorunlara ortak akıl ile çözüm 
arayışlarına devam etmektedir. E

Hava kargo sektörünün 
tüm paydaşlarının 

bir araya geldiği 
çalışma grubumuzda 

Çelebi Hava Servisi 
A.Ş, Havaalanları Yer 

Hizmetleri A.Ş (HAVAŞ) 
ve S Sistem Lojistik 
Hizmetler A.Ş. gibi 

İstanbul Havalimanı’nda 
yer hizmetleri ve 

antrepo işletmeciliği 
alanlarında faaliyet 

gösteren üyelerimiz de 
görev alıyor.



52  | TEMMUZ 2019 |   www.ekovitrin.com

UZMAN GÖZÜYLE

Lojistiğin beş taşıma şeklinden biri 
olan hava taşımacılığı için, “Hava 
Kargo Taşıması” terimini kullanı-
yoruz. Paketlerin genellikle küçük 

olması, değerli eşya taşınması, taşıma süre-
sinin hızlı olma zorunluluğu hava taşımasını 
kargo olarak isimlendirmemize neden ol-
muştur. Havayolu ile yapılan kargo taşıma-
cılığımız gün geçtikçe önem kazanmakta ve 
ton-km olarak artışı hızlanmaktadır. Dünya 
Bankası’nın 24 Nisan 2019 tarihli raporuna 
göre 2017 yılında dünya üzerinde yapılan 
hava kargo taşımasının miktarı 213,5 milyar 
ton-km olarak belirlenmiştir. 2000 yılında bu 
rakam 118 milyar ton-km olarak ölçülmüş-
tür. 17 senede yaklaşık 2 katına ulaşan bir 
büyüme sözkonusudur. 

Ülkeler bazında incelendiği zaman ABD, 
41,6 milyar ton-km olan hava kargo taşıması 
dünya lideridir. İkinci gelen ülke 23,3 milyar 
ton-km ile Çin’dir. Birleşik Arap Emirlikleri 
16,5 milyar ton-km ile 3. olmaktadır. Türkiye 
4,8 milyar ton-km ile 12. sırada, başlarda yer 
almaktadır. 

Ülkelerin yıllar içinde gelişmelerine baka-

cak olursak yine 2000-2017 yılları arasındaki 
en büyük artış ülke olarak Katar 44 katıdır. 
Azerbaycan 16 kat ve Türkiye de 12 kat ola-
rak en büyük artışı gösteren ülkelerin başında 
gelmektedir. Çin de artışı yüksek olan ülke-
ler içindedir. 6 kat artış sağlanmıştır. ABD 
ise 1,38 kat artış sağlamıştır. Hava kargo 
trafiğindeki bu artışın birinci nedeni yüksek 
katma değerli ürünlerin üretim ve satışındaki 
artıştır. Yüksek fiyatlı olan hafif ürünler hava 
kargo ile hızla taşınabilmektedir. İnternet 
üzerinden yapılan satışların da küresel hale 
gelmesi, hava kargo potansiyelini artırmak-
tadır. Yine Dünya Bankası tarafından yapılan 
araştırmada ülkelerin milli gelirlerindeki ar-
tış taşınan yüklerin hava kargo ile taşınma-
sını artırmaktadır. 2017 yılında yüksek milli 
gelirli ülkelerden yapılan hava kargo taşıma-
sının oranı yüzde 75’e ulaşmıştır. 

Lojistik şirketlerin de küresel ağlarını ge-
nişletmesi ülkeler arası hava taşımasını artır-
maktadır. Kapıdan kapıya taşıma sorumlulu-
ğunu üstlenen küresel şirketler taşımalarını 
büyük oranda hava yoluna aktarmaktadır. 
Bu sayede daha küçük partiler halinde stok 

ve depolama maliyetlerini düşürerek lojistik 
hizmet verebilmektedirler. 

Kargo terminallerinin de otomasyona 
geçmeleri, otomatik sorter sistemleri kul-
lanmaları, bar-code hatta RFID etiketlerinin 
yaygınlaşması, hava taşımasını daha kaliteli, 
hatasız ve hızlı hale getirmiştir. Uçakların 
kapasiteleri artmış, doluluk oranları yüksel-
miş ve hava taşıması fiyatları artmamıştır. Bu 
da tercih nedenleri içinde gelmektedir. 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin hava kargo 
konusunda Uzakdoğu ile Avrupa arasında bir 
aktarma noktası olması, lojistik köylerle ak-
tarma hizmetlerini kolayca verebilmesi, özel-
likle Dubai’nin hava kargonun bir merkezi 
haline gelmesini sağlamıştır. Benzer çalışma 
için yeni havalimanımız İstanbul Havalima-
nımız seçilmiş ve buna göre inşaat ve altyapı 
planlanmaktadır. İstanbul Havaalanı projesi 
tamamlandığı zaman Doğu-Batı arasında 
hava taşımasının aktarmasının yapılacağı bir 
merkez olacaktır. THY kargo grubundan da 
yolcu uçakları konusundaki patlamayı kargo 
uçaklarında da göstermesini, dünya devi ol-
masını beklemekteyiz. E

HAVA KARGO
TAŞIMACILIĞININ ÖNEMİ

ARTIYOR

GÜLŞEN  

YEŞİLDAĞ YELKENKAYA
Lojistik Danışmanı 
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EZBER BOZAN HESAPLAR
S

ize bir anımı anlatacağım bu maka-
lemde. Uzun zaman önce, yıkılan 
Demokratik Almanya sınırları içinde 
kalan ve kullanılmadığı için satışa çı-

kartılan bir kelepir havaalanı vardı. Öneri bana 
ulaştığında fantezi düşüncelere dalarken çok 
ilginç bir gerçeğin farkına varmıştım. Bir an 
için karayoluyla taşımasını yaptığımız parsi-
yel gönderileri kargo uçağıyla taşırsak nasıl bir 
manzaranın ortaya çıkacağını merak ettim ve 
işte o an bu ezber bozan hesabın içine düştüm.

Hava kargo navlunlarının fahişliğine ve 
hava kargo hat operatörlerinin ulusal boyut-
ta çok büyük oyuncular olmasına bakarak bu 
işin yüksek maliyetli ve çok büyük işletme 
sermayeleri gerektiren bir iş olduğuna dair bir 
önyargımız vardır hepimizin. Halbuki ana ma-
liyet kalemlerini alt alta koyup, bu yolla birim 
zamanda yapabileceğiniz taşımanın hacmi ve 
gelir potansiyelini hesapladığınızda işin hiç de 
öyle olmadığı ortaya çıkar. Bu ezber bozucu 
hesapta dikkati çeken noktalar birçoğumuzun 
niceliksel olarak astronomik bulacağı aylık 
uçak kirası ve mürettebat ücretleri gibi maliyet 
kalemlerinin sefer frekansına bölündüğünde 
hiç de öyle sanıldığı gibi olmadığıdır. Dürüst 
olmak gerekirse hiç araştırma ihtiyacı duy-
madığım için ben o zamana kadar uçak yakıt 
bedelinin dizelden çok daha ucuz bir yakıt ol-
duğunu da bilmiyordum. Şaşırtıcı olan diğer 
bir husus ise en dikkat çekici maliyet kalemi-
nin yer hizmetleri olduğuydu. Zaten bizi de bu 
hesaba yüreklendiren kelepir havalimanının 
maliyeti olmuştu.    Sonuç olarak yaptığımız 
hesapta o zamanlar en yaygın kullanılan kar-
go uçaklarından birisi olan A300-B4 tipi bir 
uçakla iki havalimanı arasında her seferde 
birim ücret ağırlığı başına 11,- Avro Sent tu-
tarında bir operasyonel maliyet yakalamıştık. 
Bu bizi müthiş heyecanlandırdı. Düşünsenize 
eşyayı 2,5 saatte taşıyor ama karayolu maliyet-
lerine bu kadar yaklaşabiliyorsunuz. Kendimi 
hamamdan “evreka” diye bağırarak fırlayan 
Arşimet gibi hissetmiştim o an. Lojistik dün-

yası için devrim niteliğindeki bu buluşu haya-
ta geçirecek olmanın verdiği heyecanla satılık 
havalimanının pazarlıklarına giriştik.  

Bizden başka bir aday alıcı olmasa gerek 
Alman yetkililer bizim bu kadar istekli olu-
şumuza pek şaşırmışlardı. Pazarlık öyle bir 
noktaya gelmişti ki Alman tarafı sonunda “Biz 
bu limanı size istediğiniz fiyata vereceğiz ama 
hangi amaçla almak istediğinizi bilmemiz la-
zım” dedi.  Biz havalimanını kargo terminali 
olarak kullanacağımızı söyleyince şaşkınlıkla 
“Almanya’nın bu bölgesine hiçbir kargo hat-
tını indiremezsiniz ki…” dediler. Biz başka 
havayolu hatlarını değil, kendi uçaklarımızı 
indireceğimizi söyleyince bizim hangi ha-
vayolu hattını temsilen masada olduğumuzu 
öğrenmek istediler.  Hiçbir mevcut havayolu 
hattını temsil etmediğimizi söyleyip, yeni bir 
iş modeli kuracağımızı söyleyince kafaları iyi-
ce karıştı Alman tarafının.  

Görüşmenin sonunda bir iyi niyet anlaşması 
yaparak kalktık masadan ve bir sonraki görüş-
me için ertesi haftaya randevulaştık.  Bir son-
raki görüşmede toplantı yerini Frankfurt Hahn 
Havalimanı olarak değiştirdi Alman tarafı.  
Toplantıya girdiğimizde daha önceki toplan-
tılarda hiç yer alamayan simalarla karşılaştık.  
Standart girizgâh sohbetlerinden sonra muha-
taplarımızın Alman havacılık dairesinden üst 
düzey yetkililer olduğunu anladık.  Toplantı 
sanki malını satmak isteyen tüccarla potansi-
yel alıcı arasında değil de bize sorgulandığımız 
hissini veren bir havaya bürünmüştü.  Alman 
tarafı ısrarla söz konusu iş modelimizin detay-
larını öğrenmeye çalışıyor, bu konuda tatmin 
olmazlarsa havalimanının bize satışının müm-
kün olmadığını söylüyorlardı. Biz karşı tarafın 
endişelerinin güvenlik kaynaklı olabileceğini 
düşünerek iş modelimizi kendilerine anlattık.  
Halen karayolunda TIR’larla taşınmakta olan 
eşyaların 3 adet A300-B4 tipi uçakla uçak ba-
şına günde 2 geliş-gidiş olmak üzere, toplam 
12 tek yön uçuş yapmayı planladığımızı ve bu 
eşyaların da havalimanından başta Almanya 

olmak üzere 48 saatlik sürüş mesafesindeki 
yerlere ring seferlerle karayoluyla dağıtımını 
yapacağımızı söyleyince salonda buz gibi bir 
hava esti birdenbire.  Karşı tarafın yaşadığı 
şaşkınlık ve ne diyeceğini bilememezlik yüz-
lerinden okunuyordu.  Açıkçası onların bu şaş-
kınlığı ve endişeli halleri bizi de ürkütmüştü.  
Bizden toplantıya ara vererek bir süre konuyu 
kendi aralarında değerlendirmek istediklerini 
söylediler ve başka bir salona geçtiler. Bizi bir 
saatten biraz daha uzunca bir süre beklettikten 
sonra salona geri döndüler ve havalimanını 
bize satamayacaklarını söyledikten sonra, Al-
manya’da ne o havalimanını ne de başka bir 
havalimanı alabileceğimizi ve bu uçakların 
Almanya’da başka herhangi bir havalimanına 
inişine de müsaade edilmeyeceğini bir çırpıda 
söyleyiverdiler.  

Neye uğradığımızı şaşırdık.  Bu tavrın sebe-
bini soracak olduysak da tek kelime etmemize 
fırsat vermeden salondan çıkıp gitmişlerdi.  
Bugün hâlâ o tavrın sebebini öğrenebilmiş 
değilim ama yıllarca bu konuyu dön dolaş dü-
şündükçe aklıma ulusal ticari himayecilikten 
başka bir sebep gelmiyor.   Korkarım farkında 
olmadan Pandora’nın kutusunu açmıştık.  Her 
neyse de o gün bu hayalimiz suya düştü ve bir 
daha gündeme getirmedik bu hayali.  Ancak, 
artık biliyoruz ki belli koşullar gerçekleştiği 
takdirde bugün Türkiye ile merkezî Avrupa 
arasındaki güzergahlarda karayolu ile yapılan 
parsiyel taşımacılığın maliyet profilinin aynı 
işi kargo uçakları ile yapmaya uygun olduğuy-
du.  

Kim bilir o gün kapıyı suratımıza kapatan 
Alman tarafı otoyolları eşya taşımacılığına 
yetmemeye, intermodal kapasiteler talebe 
cevap vermemeye başlayınca ve dahası hava 
kargo taşımacılığının taşıma modları arasında-
ki payı daha da azalmaya devam ederse bizim 
iş modelimizi belki de kendileri uygulamak 
isteyeceklerdir bir gün. O gün geldiğinde “ben 
demiştim” diye ortaya çıkmamak için bugün-
den bir not düşelim tarihe. E

CEM

KUMUK

UZMAN GÖZÜYLE

Lojistik Yönetim Danışmanı
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M
ars Hava ve Deniz Kargo Ge-
nel Müdür Yardımcısı Aydın 
Çevik, IATA sıralamasın-
da ilk 10 içerisinde yer alan 

Mars Hava ve Deniz Kargo’nun yıllık itha-
lat ve ihracatta toplam 15 milyon kilogram 
üzerinde kargo taşımasını organize ettiğini 
söyledi. Sahip oldukları IATA belgesiyle 
tüm havayollarıyla çalıştıklarını kaydeden 
Aydın Çevik, “Türk Hava Yolları’nın ilk 5 
acentesinden birisiyiz. Acente işbirliktelik-
lerimiz ile dünyanın her noktasına ulaşabi-
lecek kabiliyetteyiz. Hem Güney Çin hem 
de Orta Çin bölgesinde çok uzun yıllardır 
çalışan Türk personelimiz ile Çin pazarında 
hava deniz taşımalarında etkin ve söz sahi-
biyiz. Bu personelimiz ana dili seviyesinde 
Çince ve İngilizce konuşuyorlar. Türkiye 
ve Çin arasında ticaret yapan tüm müşteri-
lerimize ayrıca Çin’de her türlü desteği de 
sunuyoruz” dedi. 

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana hava-
limanlarında kendi profesyonel ekipleriyle 
ithalat ve ihracatta müşterilerinin kargola-
rını karşıladıklarını belirten Aydın Çevik, 
“Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız takım 
arkadaşlarımızla önce müşterilerimizin ih-
tiyaçlarını birlikte analiz ederek en doğru 
yönlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Kuru-
cu üyesi olduğumuz WIN network acente 
ağımız, dünyanın 14. büyük lojistik firma-
sı Hitachi Transport System ile olan işbir-
likteliğimiz ve bunun dışında işbirlikteliği 
anlaşmalarımız olan partnerler ile dünyada 
gümrüklü ticari havalimanı olan her ülkeye 
ithalat ihracat kapıdan kapıya hizmet suna-
bilen Türkiye’deki birkaç firmadan birisi-
yiz. Hizmeti bütün olarak ele aldığımızdan 
üreticiden son kullanıcıya kadar hizmetin 

sunulması konusunda iddialıyız” diye ko-
nuştu.

“DÜNYANIN ÇOK BÜYÜK BIR 
COĞRAFYASINDA HIZMET 

VERIYORUZ”

Sadece Türkiye’de hizmet vermedikleri-
ni, dünyanın çok büyük bir çoğrafyasında 
hizmet sunabildiklerini ifade eden Aydın 
Çevik, “Son yıllarda artan Türk firmaları-
nın transit yüklemelerindeki artışa paralel 
3. ülke taşımalarında şirketimiz önemli bir 
paya sahip ve bu konuda oldukça fazla tec-
rübe sahibiyiz. Tüm havayolları ile sürege-
len iyi işbirlikteliklerimiz ve iş hacmimiz 
sayesinde pazara yer garantili rekabetçi 
fiyatlar sunuyoruz. Türkiye tekstil üreticisi 
bir ülke olarak gözükse de biz bu konuda 
sektörel dağılımda eşit ağırlıklı olarak bir 
çok sektörde hizmet sunabilmeye odakla-
nıyoruz. Bugün sektörel dağılımımıza bak-
tığımızda tekstil, bozulabilir kargo, makine 
ve teçhizat, sağlık ekipmanları, otomotiv 
dengeli bir şekilde dağılıyor” şeklinde ko-
nuştu. Aydın Çevik, sözlerine şöyle devam 
etti: “Genel kargo taşımalarının yanında iş 
hacmimizin önemli bir bölümü bozulabilir 
kargolardan oluşuyor. Fuar taşımalarında 
özellikle çok başarılı işlere imza atan Fuar 
ve Etkinlik Lojistiği birimimizle birlikte 
üreticilerimizi yurtiçi ve dışında müşteri-
lerle buluşturan fuar ve organizasyonlara 
kusursuz bir şekilde gümrükleme, stand 
teslim, vb dahil ulaştırıyoruz. Kapı teslim, 
Yolcu beraberi, sanat eseri taşımaları, vb 
gibi taşımalarda oldukça etkiniz. Proje de-
partmanımız ile birlikte büyük proje taşı-
malarında full uçak organizasyonları yapı-
yoruz.” E

YILDA 15 MİLYON KİLOGRAM 
KARGO TAŞIYORUZ

LOJİSTİK / MARS HAVA VE DENİZ KARGO 

AYDIN ÇEVİK
Mars Hava ve Deniz Kargo Genel Müdür Yardımcısı 

Mars Hava ve Deniz Kargo Genel Müdür Yardımcısı Aydın Çevik, yıllık 
ithalat ve ihracatta toplam 15 milyon kilogram üzerinde kargo taşımasını 

organize ettiklerini ifade etti. 

“Türk Hava Yolları’nın ilk 5 acentesinden 
birisiyiz. Acente işbirlikteliklerimiz ile 
dünyanın her noktasına ulaşabilecek 
kabiliyetteyiz.”
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T
ırsan bünyesinde yer alan dünya-
nın önde gelen kutu üreticisi ve 
Avrupa’nın hava kargo taşıma-
cılığının pazar lideri Talson, 4-7 

Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Mü-
nih kentinde düzenlenen Transport Logistic 
2019 fuarında, intermodal taşımacılığa yeni 
bir soluk getirecek 7.45 Alüminyum Swap 
Body aracını tanıttı. 

Talson’un kalitesi ve verimliliği ile ön 
plana çıkan yeni aracı, katılımcılardan bü-
yük ilgi gördü. 35 yılı aşkın inovasyon 
başarısını kesintisiz devam ettiren Talson, 
ilk olarak 1990’ların başıyla 2000’li yıllar 
arasında ürettiği 7.45’lik Alüminyum Swap 
Body aracını, lojistik endüstrisinin kalite, 
hafiflik, sağlamlık ve uzun ömürlülük gibi 

mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
geliştirdi. T.SWAU BK, operasyonel verim-
lilik sağlayan ve çevreye katkıda bulunma-
nın yanı sıra, havacılık mühendisliğinden 
esinlenen kendi kendini destekleyen alü-
minyum üst yapılı kutu araçları ile sektörde 
fark yaratmaya devam ediyor.

Talson’un Transport Logistic 2019 esna-
sında lansmanını gerçekleştirdiği Alümin-
yum Swap Body aracı, piyasadaki diğer 
ürünlerden ortalama 750 kg daha hafif. Bu 
özellikle birlikte yük kapasitesini artıran 
T.SWAU BK, işletim maliyetleri ve yakıt 
tüketiminde de tasarruf sağlıyor. Geri dö-
nüşümlü, paslanmaya karşı dirençli alümin-
yumdan üretilen T.SWAU BK, uzun ömürlü 
olmasının yanı sıra modüler tasarımı ile ta-

mir ve bakım sırasında daha az atık oluşma-
sını sağlıyor.

Talson T.SWAU BK, çok işlevli, dayanık-
lı alüminyum Talfix® yük emniyet sistemi 
ile donatılmıştır. Panellerdeki farklı bölme-
ler tek bir kutuda birden fazla yükleme mo-
deline olanak sağlıyor. Patentli Talfix® yük 
emniyet sisteminin bir parçası olan, her biri 
1 daN kapasiteli çift katlı bar, aracın için-
de ikinci bir katman oluşturarak maksimum 
yük kapasitesi sunuyor. Talfix®, 1 m’de 700 
kg kapasiteli, farklı seviyelerde yükleme 
imkânı sağlayan çift katlı operasyonlar için 
de uygundur. Panel yapısındaki Talfix® yük 
sabitleme sisteminin diğer bir parçası olan 
tekstil askısı, giysilerin aracın içine kolayca 
asılmasını ve güvenli taşınmasını sağlıyor. E

TIRSAN YENİ ARACINI 
MÜNİH’TE TANITTI

LOJİSTİK / TIRSAN

Talson, 4-7 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 
Transport Logistic 2019 fuarında, intermodal taşımacılığa yeni bir soluk getirecek 

7.45 Alüminyum Swap Body aracını tanıttı.

Tırsan, Avrupa intermodal taşımacılığı için geliştirdiği Yeni Talson 7.45 Alüminyum Swap Body aracını Münih’te düzenlenen Transport 
Logistic Fuarı’nda sektörle buluşturdu. 



SGS TRANSİT



LOJİSTİK / SKYAIR SHOP

S
kyair Shop, önemli bir projeye daha 
imza attı. Airbus A330 tipi yolcu 
uçağını Keşan ilçesine bağlı İbrice 
Limanı’na getiren Skyair Shop, 63 

metre uzunluğundaki uçağı 14 Haziran’da 
düzenlenen törenle Saros Körfezi’ne batırdı. 
Skyair Shop 18 Ocak 2019 tarihinde Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin 
(TANAP) desteğiyle Edirne Saros Turizm 
Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ile anlaş-
ma imzaladı. Anlaşma gereğince uçak, de-
niz turizmi ve balık çeşitliliğinin artırılması 
için parçalara ayrılarak Mart ayında Antal-
ya’dan 6 TIR’la Keşan’a bağlı İbrice Lima-
nı’na getirildi. 90 ton ağırlığındaki uçağın 
gövde montajı yapılarak, denizi kirletecek 
her türlü atık, hidrolik ve plastiklerden arın-
dırıldı ve uçak Skyair Shop tarafından 3 ay 
içerisinde batışa hazır hale getirildi.

Daha sonra gövdenin alt kısımlarına özel 
zırhlı 45 adet bot takılarak, 2 adet teleskopik 

vinç yardımı ile liman içinde denize indiri-
len devasa uçak, kanatları takılı halde liman 
dışına çıkış yapamadığından, limanın dışına 
yüzdürülerek, geniş kanatları deniz üzerin-
de monte edildi. Deniz üzerinde hareket 
halindeki uçağın kanatlarını gövdeye monte 
etmek hayli zor olsa da Skyair Shop uzman 
montaj ekibi tarafından emniyet önlemleri 
alınarak aynı günde montaj işlemi başarı ile 
gerçekleştirildi. 

14 Haziran 2019 tarihinde uçak, kıyıdan 
yaklaşık 1 deniz mili açıkta, ESTAB tara-
fından izinleri alınan koordinatlara, 28 met-
re derinliğe batırıldı ve dalgıçlar tarafından 
deniz altında sabitlendi. 

“SUYA BATIRDIĞIMIZ DÜNYANIN 
EN GENIŞ GÖVDELI UÇAĞI”

Projenin yüklenici firma yetkilisi Tekin 
Ertemel, “2016 yılında benzer projeyi Ay-

dın Büyükşehir Belediyesi’ne yapmıştık. 
55 metre uzunluğundaki Airbus A300 batık 
uçak Avrupa’nın en geniş gövdeli uçağı ola-
rak dış basında ses getirmişti. Ancak burun-
dan kuyruğa 63m uzunluğu ile su altına yer-
leştirdiğimiz Airbus A330 uçağı dünyadaki 
en geniş gövdeli uçak oldu. Dünyadaki en 
büyük uçak batığına ev sahipliği yapacak 
Saros Körfezi, yerli ve yabancı dalgıçların 
ilgisini çekecek ve bölge turizm gelirine bü-
yük katkı sağlayacak” dedi.

Türkiye’nin birçok ilinde restaurant ve 
cafe şeklinde faaliyet gösteren uçakların 
montajını gerçekleştiren tek firma oldukla-
rına değinen Tekin Ertemel, “2015 yılında 
Kathmandu, Nepal’de pistten çıkan A330 
tipi uçağı müze uçak haline getirerek yurtdı-
şına açılmıştık. Dünya medyasının ilgi oda-
ğı olan bu batık projesi sonrasında ülkemizi 
yurtdışında da başarıyla temsil edeceğiz” 
diye konuştu. E

SKYAIR SHOP, AIRBUS UÇAĞINI 
SAROS KÖRFEZİ’NE BATIRDI

Skyair Shop, 63 metre uzunluğundaki Airbus A330 tipi yolcu uçağını 
Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı’na getirerek 14 Haziran’da törenle 

Saros Körfezi’ne batırdı. Uçak, dünyanın deniz altındaki en büyük batık 
uçağı olma özelliğini taşıyor. Bu projeyle Saros Körfezi, yerli ve yabancı 

dalgıçların ilgisini çekecek ve bölge turizm gelirine büyük katkı sağlayacak.

Projenin yüklenici firma yetkilisi Tekin 
Ertemel (sağda), “Dünyadaki en büyük 
uçak batığına ev sahipliği yapacak Saros 
Körfezi, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini 
çekecek ve bölge turizm gelirine büyük katkı 
sağlayacak” dedi.
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LOJİSTİK / HABER

A
vrupa’da hızla büyüyen Ekol Lojistik, dünyanın 
en büyük lojistik fuarlarından Transport Logistic 
Munich Fuarı’nda Lojistik 4.0 stratejisiyle uyum-
lu entegre, esnek ve en etkin çözümlerini tanıtır-

ken, yeni iş bağlantıları kurdu. İki yılda bir gerçekleştirilen 
Transport Logistic Munich 2019’da 63 ülkeden 2 bin 374 ka-
tılımcı yer aldı. Katılımcı sayısı 2017’ye göre yüzde 10 artış 
gösterdi. Fuarı, 125 ülkeden yaklaşık 64 bin kişi ziyaret etti. 
Almanya’nın Münih kentinde 4-7 Haziran 2019 tarihleri ara-
sında düzenlenen Transport Logistic Munich Fuarı’nda Ekol, 
taşımacılık ve lojistik sektörüne yön veren dünya devleriyle 
bir araya geldi. Ekol, ilk kez 2013 yılında katıldığı fuarda bu 
yıl da yine aynı yerinde 253 metrekarelik çift katlı standı ile zi-
yaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuarda dört gün boyunca müş-
terilerini standında ağırlayarak geniş hizmet yelpazesi ve sek-
törüne ilham kaynağı olan uygulamaları hakkında bilgi veren 
Ekol, Transport Logistic’te önemli toplantılar gerçekleştirdi.

15 ülkede kendi tesisleriyle faaliyet gösteren Ekol, 2018’i 
710 milyon Euro ciro ile tamamladı. Cironun yüzde 20’nin 
üzerinde bir kısmının yurt dışındaki Ekol şirketlerinden elde 
edilmesi hedefleniyor.

EKOL’E TRANSPORT LOGISTIC FUARI’NDA 
BÜYÜK İLGİ

S
ırbistan’ın önde gelen dağıtım ve lojistik şirketlerinden Centrosinergija, 
filosunu CNG ile çalışan son nesil Iveco Daily Natural Power’larla yeni-
ledi. Centrosinergija, filosu için 45 adet yeni Iveco Daily Natural Power 
35S14N V teslim aldı. Resmî tören IVECO’nun Sırbistan distribütörü 

Auto Cacak Komerc’in Belgrad’taki tesislerinde düzenlendi. Iveco Daily Blue 
Power ailesinin bir parçası ve 2018 Yılın Vanı olan Daily Natural Power, Centro-
sinergija için sürdürülebilir çözümleriyle mükemmel bir iş ortağı.

Daily Natural Power, Iveco’nun doğalgaz teknolojisi üzerine 20 yıldan uzun 
bir süredir gerçekleştirdiği yatırımların bir eseri. 3 Litrelik F1C motoru, 136 bey-
gir güç ve 350 Nm’lik sınıfındaki en iyi torku sunuyor. Bu ticari araç motoru, 
otomobil motorlarından türetilen CNG’li motorlara kıyasla daha sağlam ve daha 
yüksek tork ile sürüş kabiliyeti sağlamakta ve ödün vermeyen bir performans su-
nuyor. Centrosinergija Genel Müdürü Zoran Popoviç, 2018 yılında 11 adet doğal-
gazlı Iveco Daily aldıklarını ve kalite ile ekonomiklikten duydukları memnuniye-
tin şu anda 45 adet Iveco Daily Natural Power almalarının ana nedeni olduğunu 
belirterek aracın çevreye katkısı ve sessizliği gibi avantajlarına atıfta bulundu. 

Iveco Avusturya, Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Emilio Parato ise Ive-
co’nun sadece pazardaki en geniş alternatif yakıtlı ürün gamını sunan şirket ol-
madığını, aynı zamanda kendi endüstriyel ve lojistik operasyonlarıyla da çevresel 
kirliliği azaltmaya doğrudan katkı sunduklarını belirtti ve IVECO olarak gezege-
nimizin korunması ve çocuklarımızla gelecek nesillerin sağlığı adına sürdürüle-
bilir lojistiği desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

IVECO’DAN SIRBISTAN’A 45 ADET 
DOĞALGAZLI DAILY TESLİMATI
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HABER / LOJİSTİK

D
ünyanın en büyük uçak bakım ve modifikasyon firma-
larından AMAC Aerospace, 5. hangarının inşa çalışma-
larına hızla devam ediyor. AMAC Aerospace, İstanbul, 
Bodrum ve Auch (Fransa) kentlerindeki hangarlar başta 

olmak üzere Basel’de inşa ettiği hangar ile birlikte toplamda 8 han-
gara sahip olacak. İsviçre’nin Basel şehrindeki ilk hangarının inşa-
sını 2008 yılında tamamlayan, 2010 ve 2012 yıllarında ise iki han-
gar daha inşa eden AMAC Aerospace, Basel’deki genel merkezini 
büyütüyor. 2015 yılından bu yana Basel şehrinde 91 bin metrekare 

büyüklüğünde dört hangar barındıran şirket, 5. hangarının inşasını 
ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlayacak. 

AMAC Aerospace, Bombardier marka uçaklarının bakım deste-
ği taleplerinin artması nedeniyle 5. hangarını daha çok Bombardier 
uçaklarına ve diğer orta büyüklükteki uçaklara tahsis edecek. Böy-
lelikle hangar, 3 ila 4 Bombardier uçağı, Global 7500 ya da 6 ila 
7 Bombardier uçağı ve Challenger 350’yi konumlandırma imkanı 
tanıyacak. AMAC Aerospace’in şu ana kadar inşa ettiği en uzun 
olma özelliğine sahip hangarın toplam uzunluğu 120 metre olacak.

AMAC AEROSPACE, BASEL’DE
5. HANGARINI İNŞA EDİYOR

AMAC Aerospace, EuroAirport’ta bulunan tesislerine 5. hangarını inşa ederek Basel’deki genel merkezini büyütmeye devam ediyor.
4 bin 850 metrekare alana sahip olacak olan yeni hangar, Bombardier marka uçakların ve orta boy uçakların bakım işleri için kullanılacak. 

Lojistik sektörünün önemli 
buluşma noktalarından biri 
olan Transport Logistic 
Munich Fuarı 4-7 Haziran 

2019 tarihleri arasında düzenlendi. 
1985 yılından itibaren uluslararası 
standartlarda sunduğu hizmetler ile 
adından söz ettiren Alışan Lojistik, 
yoğun ilgi gördüğü fuarda, taşıma-
cılık ve lojistik sektörüne yön veren 
dünya devleriyle bir araya geldi. Alı-
şan Lojistik, Transport Logistic Mu-
nich Fuarı’nda güçlü araç filosu ve 
ekipman donanımı, yaratıcı Ar-Ge 
grubu, yurtiçi ve yurtdışına yayılmış 
hizmet ağı, sahip olduğu yüksek ka-
pasiteli depo ve antrepolar, müşteri 
ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği 
esnek ve inovatif lojistik çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi. Sektörel re-
kabette sürdürülebilirliğin sağlana-
bilmesi için süreçlerin optimize edil-

mesi prensibiyle hareket eden Alışan 
Lojistik, dijitalleşme ve inovasyon 
kavramlarının üzerine sıklıkla eğili-
yor. Ar-Ge merkezinde müşterilerini, 
iş ortaklarını ve akademik çevreleri 
bir araya getirerek güçlü bir inovas-
yon ekosistemi oluşturan Alışan Lo-
jistik, dijitalleşen dünyada, lojistik 
sektörünün geleceğinin inovatif dü-
şünebilme yeteneğine bağlı olduğu 
düşüncesi ile çalışmalarını sürdürü-
yor. Yıllardır var olan taşımacılık, 
depolama gibi hizmetlere alternatif 
yeni hizmetler ekleyen firma, Ar-Ge 
çalışmaları ile sunduğu hizmetin ge-
liştirilmesine, zenginleştirilmesine 
ve yeni iş modellerinin oluşturulma-
sına katkı sağlıyor. Alışan Lojistik’in 
hayata geçirdiği Yön ve Konya Ar-
Ge Merkezleri, dijital dönüşüm ça-
ğında firma müşterilerinin problem-
lerini inovatif bir şekilde çözüyor.

ALIŞAN, TRANSPORT LOGISTIC 
FUARI’NDA YATIRIMLARINI TANITTI 

Alışan Lojistik, Almanya’nın Münich kentinde 4-7 Haziran 
2019 tarihleri arasında düzenlenen, Türk lojistik firmalarını 
ve dünya devlerini bir araya getiren Transport Logistic 
Munich Fuarı’nda yatırımlarını paylaştı.


