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TEZ

Hizmetler;

ÖZETĐ

kişi ve örgütler tarafından müşteri veya

diğer

örgütlere sunulan,

sonucunda fiziki bir ürün elde edilmeyen faaliyetleri kapsayan, kullanımından yarar
sağlanan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Genellikle, malların ve hizmetlerin
pazarlanmasında bir farklılık görülmez. Malların pazarlanmasında geçerli olan ilke, teori
ve tekniklerin hizmetlerin

pazarlanmasında da geçerli olduğu varsayılır. Đşletme

açısından, malların ve hizmetlerin pazarlanmasında temel görev, uygun bir hedef pazar
seçimi ve "pazarlama karması" geliştirmektir.

Ancak

hizmetlerin

kendine özgü

pazarlama karması oluşturulurken

bir

dizi

özelliği

vardır. Bu özelliklerin,

göz önüne alınması gerekir. Ayrıca, hizmetlerin

pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar çok değişik ve çözümleri daha zordur. ICAO ve
IATA kurallarına bağlı olarak, başta ülke
bulundurulmak

üzere,

ve

taşıyıcı

kısıtlamaları göz önünde

malların (posta ve bagaj hariç) paketlenmesi, etiketlenmesi,

evrakların uygun şekilde hazırlanması ve bir hava aracı ile sevk edilmesine "havayolu
kargo taşımacılığı" denir.

Bir hizmet sektörü olan taşımacılık, ülke içinde ve dışında sosyal, ekonomik ve
politik kararlardan etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün oluşumu, gelişimi
ve

yönlendirilmesi değişken

faktörlere

bağlıdır.

Uçak sadece gönderilen kargoyu

taşıyan araç, taşımacılık ise bir sistem, bir bütündür.

Taşıma aracı olan uçak (gelişen dünya ticaretinde

kıtalararası

taşımalar,

malların birden fazla değişik araç ile taşınmasını gerektirmektedir), malların fiziki
olarak yer değiştirmesini sağlarken, taşımacılık ekonomik ve politik işbirliği gerektiren,
işletme organizasyonu ile desteklenen bir faaliyettir.

Taşımacılık bir hizmet üretimidir. Hizmeti sunan; taşıyıcılar, acentalar, sigorta
işletmeleri ve gümrük komisyoncuları birbirleriyle ilişki ve işbirliği içersindedirler. Bu
işletmelerin faaliyetleri birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
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Sektörde rekabet fiyata dayalıdır. Kargo şirketlerinin pek çoğu hizmette kalite ile
değil, daha ucuz taşıma mantığı ile hareket etmektedirler. Bu durum hizmette kaliteyi
olumsuz yönde etkilemektedir.

Ülkemizde,

havayolu kargo pazarı büyük

bir

potansiyele

sahip

olmasına

rağmen, Türk havayolu kargo taşımacılığının gelişememesinin ana sebeblerini, kalifiye
eleman eksikliği ve finansman sorunları oluşturmaktadır. Öncelikle bu

sorunların

çözüme kavuşturulmasıyla, işletmelerimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir
adım atılmış olacaktır.
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GĐRĐŞ

Dünyamızda artan nüfus ve buna bağlı olarak ülkelerin varlıklarını sürdürebilmek için
birbirlerine bağımlı hale gelmesiyle, bir hizmet pazarlaması alt disiplini olan taşımacılık
sektörü her geçen gün daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Taşımacılık sektörünün
bir bölümünü oluşturan hava taşımacılığıda bu gelişmeye paralel olarak sektördeki
payını arttırmaktadır. Bilhassa denizaşırı ve uzak mesafelerdeki pazarlara yapılacak
taşımacılıkta, hava taşımacılığının kargo potansiyeli devamlı olarak artış göstermektedir.
Uzun seneler yolcu uçaklarının kargo bölümleriyle yapılan hava kargo taşımacılığı, artan
talebe cevap verebilmek amacıyla yolcu uçaklarında gerekli değişiklikler yapılmak
suretiyle çeşitli özellikteki kargoları taşıyacak hale getirilen kargo uçaklarıyla yapılır hale
gelmiştir.

Üzerinde değişiklikler yapılarak kargo taşıyacak hale getirilen yolcu uçakları da bugün
yeterliliğini kaybetmek üzeredir. Kargolar birleştirilerek

standart

konteynerlere

yerleştirildiğinden, bugün B-747F kargo uçağının dışındaki kargo uçakları tarafından
standart konteynerlerle taşıma yapmak mümkün olamamaktadır. Bu sebebten, uçak
yapımcısı firmalar, sadece değişik özellikteki kargoları taşıyabilecek kargo uçağı imali için
çaba sarfetmektedirler.

Ülkemizde de havayolu kargo taşımacılığı için büyük bir

kargo potansiyeli olmasına

rağmen, havayolu kargo işletmelerimiz yeterince gelişememişlerdir. Bugün dış hat kargo
trafiğinin %37,5’ nu Türk, %62,5 'nu ise yabancı havayolu işletmeleri taşımaktadır. Bu
durum ülkemiz açısından önemli döviz kayıplarına yol açmaktadır. (1)
Bu çalışmamın amacı ; ülkemizdeki yüksek kargo potansiyeline
işletmelerimizin arzu edilen paya erişememelerinin nedenlerini

rağmen, havayolu
araştırarak

ortaya

çıkarmak ve öneriler getirmektir.

-----------------------------------------------------(1) TABLO 1 1993 Yılı Dış Hat Kargo Trafiği (yerli ve yabancı havayolu işletmeleri)
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Yukarıdaki

amaca ulaşabilmek için literatür taraması ve anket

yöntemlerinden

yararlanılmıştır. Literatür taramasında hizmet pazarlaması, havayolu kargo taşımacılığı
ve

pazarlaması konularında yerli ve yabancı kaynak

taraması

yapılarak,

konular

hakkında genel bilgi verilmiştir.

Anket yönteminde ise, Türkiye' deki havayolu işletmeleri
taşımacılık yapan

işletmelerin

içersinde kargo uçaklarıyla

yönetici ve ilgili personeli ile görüşmek suretiyle

işletmelerin organizasyon yapıları ve faaliyetleri tanıtılmış ve karşılaştıkları sorunlar
tesbit edilerek bunlar birleştirilmiş ve öneriler getirilmiştir.
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I . BÖLÜM

PAZARLAMA VE HĐZMET PAZARLAMASI

1.

PAZARLAMA VE HĐZMET ORGANĐZASYONLARI

Pazarlama

uygulama ve anlayışının

ekonomik

gelişmeye

paralel olarak geliştiği

gözlenmektedir. Pazarlama anlayışı bakımından işletmeler üç evreden geçmişlerdir.
Tüm işletmelerin bugün pazarlama anlayışının

son

evresinde olduğunu söylemek

mümkün değildir (Arpacı ve diğerleri 1992:1).

Pazarlama anlayışında birinci evre üretim önceliklidir. Bu evrede talep miktarınca üretim
yapılamadığı için, işletmelerin üretimlerinin tamamı

pazar

tarafından alınmaktaydı.

Đşletmelerin tüm çabası üretim teknolojisini ve mamulün kalitesini arttırmaya yönelikti.

Đkinci evre satış önceliklidir. Teknolojideki
mamullerin pazara

sürümü

gelişme üretim artışı sağlamış, bu da

sorununu ortaya çıkarmıştır. Kitle

üretimini

kitle

halinde dağıtım izlemiş ve dağıtım sisteminde önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır.
Dağıtım sistemlerinin

geliştirilmesi,

yetmediğinden

geliştirme çabalarına

satış

ürünlerin

pazar

ağırlık

tarafından

verilmiştir.

emilmesine

Satış

geliştirme

yöntemleri olarak reklam, propaganda ve tutundurma faaliyetleri geliştirilmiştir.

Üçüncü

evre,

pazarlama

tüketiciye sunumu

anlayışının

hakim

evredir.

Artık

mamullerin

yerine, tüketicinin istemlerinden hareket edilerek bu arzu ve

ihtiyaçlara cevap verecek mamullerin üretimi
önemini bir ölçüde

olduğu

kaybetmektedir.

yoluna gidilmektedir. Böylece satış,

Zira, üretim tüketicilerin arzusuna göre

gerçekleşmektedir (Arpacı ve diğerleri 1992:3).
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1.1.

PAZARLAMA KAVRAMININ TANIMLANMASI

Pazarlama için bu güne kadar birçok tanımlama yapılmıştır. En yaygın kullanılan birkaç
tanesi verilmekle yetinilecektir.

"Pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermek ve işletmelerin amaçlarına ulaşmalarını
sağlamak maksadıyla,

malların

ve

hizmetlerin

üreticiden tüketiciye doğru akışını

yönelten işletme eylemlerinin yapılmasıdır. “ (Cemalcılar 1986:12).

"Pazarlama, değişim yoluyla bireylerin ihtiyaçlarını tatminine yönelmiş bir faaliyetler
bütünüdür.” (Arpacı ve diğerleri 1992:3). Amerikan Pazarlama Birliğince 1985 yılında
kabul edilen tanım ise şöyledir. "Pazarlama,
sağlayacak değişimi

yaratabilmek için

kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı

mal, hizmet ve fikirlerin

geliştirilmesi,

fiyatlandırması, dağıtımına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir." (Odabaşı 1988:32).

Bu tanımların önemli noktaları şunlardır :
a)

Pazarlama, değişimi kolaylaştırır ve gerçekleştirir,

b)

Pazarlama, insanların ihtiyaçlarının ve isteklerinin tatminine
yöneliktir,

c)

Pazarlama bir dizi faaliyetten oluşur,

d)

Pazarlama eylemleri insanlar ve örgütler tarafından yapılır,

e)

Pazarlamaya mallar, hizmetler ve düşünceler konu olurlar,

f)

Pazarlama analiz, planlama, uygulama ve kontrol içeren
yönetsel bir süreçtir,

g)

Pazarlama işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını
sağlayacak olan bir amaç fonksiyondur.
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1.2.

HĐZMET SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA

Hizmet pazarlaması kavramı son yıllarda sıkça sözü edilen bir kavramdır. Kavram,
hizmet işletmelerinin pazarlama tekniklerini kullanmaya başlamaları ile ortaya çıkmıştır.
Aslında

mal

pazarlaması

teknikleri

hizmet

işletmelerinde de kullanılabilecek

geçerliliktedir. Hatta zaman zaman hizmetle mal iç içe

görülebilmektedir. Örneğin

restoran işletmeleri bir hizmet işletmesi olmakla birlikte aynı zamanda mal (yiyecek)
da satmaktadır (Arpacı ve diğerleri 1992:11).

Hizmet pazarlaması günümüzde, pazarlama biliminin gittikçe gelişen ve zenginleşen
bir alt disiplini

olarak

kabul

edilmektedir.

Hizmet

pazarlaması

konuların, mal esasına dayanan, klasik "Mamul Pazarlaması"
çözümünde ortaya

alanına

giren

disiplinine dayanılarak

çıkan problem ve yetersizlikler nedeniyle "Hizmet Pazarlaması"

olarak nitelendirilen yeni bir pazarlama alt disiplini kurulmuş ve gelişmiştir (Ferman
1988:25).

Bazı yazarlara göre hizmetlerin tanımı şu şekilde yapılmaktadır. ; "Hizmet, kişi ve
makinaların, insanlar ve
sağlayan,

fiziksel

araçların

varlığı

gayretiyle

yarattığı,

olmayan ürünlerdir.”

müşterilere direkt fayda

Tanımını yapan Skinner, üründen

hizmete geçişide aşağıdaki şekilde göstermiştir (Saldıraner

1992 :15'den: Skinner

1990).

Saf Ürünler

Saf hizmetler

------------------------------------------------------------------------------------------------Şeker, Giyecek, Kuaför Hizm. Havayolu hizm.

Sağlık,

Eğt.hizm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Fiziksel ağırlıklı

Fiziksel olmayan ağırlıklı
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"Hizmet, kişi veya örgütler tarafından diğer kişi ve örgütlere fayda sağlamak için
gerçekleştirilen

olaylardır" şeklinde hizmeti tanımlayan Busch ve Houston hizmet

kavramlarını şu şekilde göstermişlerdir (Saldıraner 1992:15'den:Busch 1985).

Müşteri Pazarı

Endüstri Pazarı

Hukuk Firmaları

Hava yolları

Pazar Arş.Firmaları

Hastaneler

Oteller,Moteller

Pazarlama acentaları

Finans Firmaları

Seyahat Acentaları

Muhasebe Firmaları

Kuaförler

Tiyatrolar

Bankerler

Bankalar

Tamirciler

Yönetim Danışmanları

Hukuk Firmaları

Temizlik firmaları VS

"Hizmetler, örgütler tarafından müşteri veya diğer örgütlere sunulan, sonucunda fiziki
ürün elde edilmeyen faaliyetleri

kapsayan, kullanımından yarar sağlanan faaliyetlerdir"

olarak Mandel tarafından tanımlanmıştır

(Saldıraner 1992:15'den:Mandell 1985).

Hizmet pazarlamasında pazarlama tekniklerinin,

mamul

pazarlamasına

göre

benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da söz konusudur. En önemli farklılıkları ise şu
şekilde sıralayabiliriz (Ferman 1988:31);

a)

Hizmetleri depolama ve stoklama imkanı olmadığından,

b)

Hizmetleri "patent" vasıtasıyla koruma imkanı olmadığından,

c)

Hizmetlerin, tanıtım ve kabul edilmesi mamullere göre daha
güç olduğundan,

d)

Hizmetlerin fiyatlandırılmasında karşılaşılan güçlüklerden

dolayı, farklı bir pazarlama yaklaşımının

kullanımını

gerektirir.
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2.

HĐZMET PAZARLAMASI

Hizmet sektörü oldukça geniş olup
ülkemizde ve hemen

hemen

çeşitlilik

ülkelerin

arzeder.
çoğunda

Hizmetlerin büyük bölümü
devlet içersinde

edilmişlerdir. Devlet içersinde yer alan hizmetlere örnek olarak

organize

yargı, eğitim, sağlık,

savunma, bankacılık, iletişim ve ulaştırma hizmetleri sayılabilir. Hizmetlerin çoğunun
temelinde kar amacı olmamasına karşılık, bazıları ticari amaçla kurulmuşlardır.
Buna rağmen, hizmet sektörünün büyük katılımcısı devlettir.

Zaman zaman özel sektörde kar amacı gütmeden hizmet sektöründe yer alabilmekte
ve vakıf veya dernekler aracılığı ile sağlık, eğitim ve sanat gibi konularda hizmet
vermektedirler. Bunların yanında, özel

sektör , bankacılık, sigortacılık, otelcilik, idari

danışmanlık, inşaat, reklamcılık, pazarlama araştırması

ve basın yayın gibi ticari

konularda da hizmet verirler (Cowell 1986:19).

Bu kadar geniş bir yelpazeye sahip

olan

hizmet sektöründe işin özü öncelikle

"hizmetin gerçekte ne olduğu" nun açıklığa kavuş-turulmasıdır. Maalesef zamanımıza
kadar

tüm insanlığın üzerinde hem fikir olduğu bir

tanım ortaya

konamamıştır.

Hizmetlerin neler olduğunu, hizmetlerle mallar arasındaki farkları ortaya koymak
için, hizmet tanımlamalarına geçmeden önce "hizmet"

kavramının tarihsel gelişimine

kısaca bir göz atmak gerekmektedir.

2.1. HĐZMET PAZARLAMASININ TARĐHĐ GELĐŞĐMĐ

Ekonomide

resmi

açıklamalar, hizmetin

vermektedir. Bu açıklamalar

doğası

ekonomistler

hakkında

ancak küçük ipuçları

tarafından geliştirilerek tanım

olarak

litaratüre kazandırılmıştır.

Ekonomistlerin
dayanır. Hizmet

yapısal yönden hizmetlere yaklaşımı
kavramı

tarih içersinde değişik

kurum ve iş

temeline

şekillerde tanımlanmıştır (Cowell

1986:20)
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-Adam Smıth (1723-1790), " sonunda elle tutulabilir

bir ürün meydana getirmeyen

tüm faaliyetlerdir" olarak hizmet'i tanımlamıştır.

-J.B.Say (1767-1832), hizmeti "mallara fayda ilave eden üretim dışı faydalar" olarak
tanımlamıştır.

-Alfred Marshall (1842-1924), hizmeti”üretim anında, ürünün dışında kalan herşey"
olarak tanımlamıştır.

-Batılı

ülkeler (1925-1960), hizmeti "bir

mal şeklinde

değişimle neticelenmeyen

hizmetler" olarak tanımlamışlardır.

-Çağdaş görüş ise hizme'i, "bir mal şeklinde değişimle neticelenmeyen her türlü faaliyet" olarak tanımlamışdır (Walkers ve Bergice 1982:483)
Bazı ekonomistlere göre hizmetler genel olarak üç gurupta toplanmıştır ( Foote ve
Hatte:64).

Birinci grup : Restaurant,otel, berber ve güzellik salonları, çamaşırhane ve kuru
temizleme

işletmeleri, evle ilgili tamir ve bakım işletmelerinin üstlendiği hizmetleri ve

evle ilgili diğer hizmetleri kapsarlar.
Đkinci grup : Taşımacılık, iletişim, finans

ve idare, ve diğer ticari hizmetleri ihtiva

eder. Đş bölümlemeyi başarma ve kolaylaştırma göze çarpan özellikleridir.

Üçüncü grup : Sağlık, eğitim ve

eğlence hizmetlerini ihtiva eder. Bu guruptaki ana

görüş, verilen hizmetler alıcıyı arzu edilen yönde geliştirecek ve

onlarda

değişiklik

yaratacak şekilde dizayn edilmişlerdir.

2.2.

HĐZMETLERE PAZARLAMA YAKLAŞIMI

Hizmetlerin neler olduğunun açıklanmasında, pazarlama içersinde bir çok yaklaşım
vardır. Bu yaklaşımlardan bazıları şunlardır ; (Cowell 1986:24)

•

Hizmetlerin tanımlanması,
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•

Hizmetlerin özellikleri,

•

Fonksiyonel farklılıklar,

•

Hizmetlerin sınıflandırılmasıdır.

2.2.1. Hizmetlerin tanımlanması

Amerikan Pazarlama

Birliği'nin hizmet tanımı

şöyledir:

"Satış için

önerilen veya

malların satışı ile ilgili faaliyetler, yararlar ve tatminlerdir” (Cowell 1986:22). Bu tanım
uzun yıllar geniş kitleler tarafından kabul edilmiş

ve

kullanılmış olmasına rağmen

hizmetlerle mallar arasındaki ayırımı yeterli şekilde açıklayamamaktadır.

Kotler'e göre (1982:624) hizmet, " genelde elle
sahipliği ile sonuçlanmayan faaliyet

tutulamayan

ve herhangi bir şeyin

veya faydadır”. Hizmet üretiminin sonunda fiziki

bir ürün söz konusu değildir. Diğer bütün tanımlamalarda da ortak nokta, yukardakiler
gibi, hizmetlerin dokunulamaz oluşudur.

2.2.2. Hizmetlerin özellikleri

Hizmetleri mallardan ayırt edici birtakım özellikler ortaya konmuş olup, bunlardan en
yaygın olarak ifade edilen genel özellikler aşağıda sıralanmıştır (Üner 1992:3):

•

Soyut olmaları,

•

Heterojen olmaları,

•

Üretim ve tüketimlerinin eş zamanlılığı,

•

Stoklanamamaları.
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2.2.2.1.

Soyut olmaları

Pazarlama açısından mal, herhangi bir madde, bir
görülebilen, koklanabilen,

giyilebilen,

okunabilen,

araç gibi elle tutulabilen, gözle
dinlenebilen

veya

bir

yere

yerleştirilebilen somut bir unsurdur. Oysa, hizmet soyut bir unsurdur, kavramdır.

Bir

hizmeti satın aldığınızda dolabınıza bir

ceket,

kütüphanenize bir kitap,

kolleksiyonunuza bir pul eklenmez. Başka bir ifadeyle, bir mal satın alındığında ona
sahip olunur ve tüketilebilir. Ancak, bir hizmet satın alındığında söz konusu olan
mülkiyet devri değil, bir kullanım hakkı, bir tecrübe, bir tüketimdir. Örneğin, Ankara'dan
Đstanbul'a gitmek üzere binilen Türk Havayolları uçağı veya koltuğu satın alınmaz,
sadece bir

koltuğun

belli

bir süre için kullanma hakkı elde edilmiş olur (Üner

1992:3).

2.2.2.2. Üretim ve tüketimin eşzamanlılığı
Hizmeti maldan ayıran bir diğer önemli özelliği ise, üretim ve tüketimin aynı anda
gerçekleşmesidir. Örneğin, Tofaş, Tempra otomobillerini Bursa'da üretir, daha sonra
ana bayileri aracılığıyla Türkiye geneline dağılmış tali bayilerine ulaştırır. Son olarakda
tali bayiler otomobillerin tüketicilere dağıtımını gerçekleştirirler.

Konu hizmet

pazarlaması açısından ele

tamamen değişir. Örneğin, bir doktor

alındığında,

yukardaki

genel

görüntü

hastasıyla bir araya gelmeden sağlık hizmeti

üretemez ya da bir öğretim üyesi öğrencisiyle bir araya gelmeden eğitim hizmeti
üretemez. Buna göre hizmet, malların aksine "önce satılır, daha sonra üretim ve
tüketimleri aynı anda gerçekleşir." ( Berry 1980:25).

Hizmetlerin üretim ve tüketimlerinin aynı anda gerçekleşmesi, "üretim faaliyetleri
pazarlama

ve

çabalarına birçok kişinin aynı anda katılmasına neden olur ve tüketici,

üretim yerinde yani fabrikada
1992:5'den:Stanton,
gerçekleşmesi,

hizmetle

karşılaşır

Etzel ve Walker 1991). Üretim

hizmet

dağıtımında

ve hizmeti tüketir." (Üner
ve tüketimin aynı anda

yegane kanal alternatifinin

doğrudan

satış

olduğunu ortaya koyar. Ancak, seyahat ve sigorta acentaları gibi kuruluşlar hizmet üreten
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işletmeyi temsil ederek tanıtımı üstlenebilir. Bu durumlarda hizmet üretiminde dolaylı
dağıtım kanalından söz edilebilir.

2.2.2.3. Heterojen olmaları

Hizmet işletmeleri, insan veya teknik donanım (teçhizat) temellerine göre farklılık
gösterirler. Bazı hizmetlerin yerine getirilmesinde, diğerlerine nazaran insan unsuru
daha önemli rol oynar. Örneğin, haberleşme hizmetlerine

nazaran

danışmanlık

hizmetleri üretimine insan unsuru daha fazla katılır ve daha önemli fonksiyonlar
üstlenir.

Đnsan

unsurunun

hizmet

üretimine

katılma

düzeyi

ise

üretimin

standardizasyonuyla doğrudan ilişkilidir. Şayet, insan unsuru bir hizmetin üretimine
makina ve teçhizata yani teknik donanıma nazaran daha yoğun olarak katılmakta ise,
homojenliği yakalamak güçleşir.

Hizmet endüstrilerinin önemli bir kısmının emek-yoğun
hizmet

işletmelerinin

sonucuna ulaşabiliriz.

standart

mamül

üretme

olduğunu dikkate alırsak,

şanslarının

bir

hayli az olduğu

Gerçekten de, bir öğretim üyesinin, bir doktorun, bir berberin her

zaman aynı niteliklerde hizmet üretebilmesi nerede ise imkansızdır. Diğer taraftan,
hizmet işletmeleri açısından standart mamül üretimi her zaman arzu edilmeyen bir
sonuç olabilir (Üner 1992:5'den:Bennet 1988).

Hizmeti tüketmek amacıyla işletmeye, yani fabrikaya gelen

tüketicilerin beklentilerinin

birbirinden farklı olabileceği düşünülürse, üretimin heterojen olması işletmenin başarısı
açısından gerekli olabilir.

2.2.2.4.

Stoklanamama

Hizmetlerin diğer bir özelliği ise

stoklanamamalarıdır.

Başka bir değişle, hizmet

üretiminde ortaya çıkan boş kapasitenin ileride kullanılmak üzere stoklanabilmesine
imkan yoktur. Örneğin, THY’ na ait 150 koltuk kapasiteli bir B-737 yolcu uçağının
pazartesi gün ve saat 08.00’deki Ankara Đstanbul uçuşunda 50 koltuğun boş
kaldığını varsayalım. Aynı gün saat 14.00’deki Ankara Đstanbul uçağına, 150 koltuk
kapasitesine karşın 200

yolcu talebi olduğunda ancak 150 yolcu bu seyahati
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gerçekleştirebilecektir. Saat 08.00 uçağında ortaya çıkan boş kapasitenin saat 14.00
uçağında kullanılmak üzere depolanması mümkün olmadığından, 50 yolcunun saat
14.00’deki uçakla Ankara'dan Đstanbul'a uçma talebi gerçekleştirilemeyecektir.

Örneğimizde görüldüğü gibi, hizmetlerin geleneksel malların aksine ileride tüketilmek
üzere saklanabilme şansları yoktur. Ayrıca, hizmet sektöründe talep dalgalanmaları sık
karşılaşılan bir durumdur. Talep dalgalanmaları günün belirli saatlerinde (havayolları,
restaurantlar

gibi),

haftanın

belirli günlerinde (sinema, berber gibi),

aylarında (vergi hizmetleri, turizm gibi) belirginleşir.

yılın

belirli

Hizmetlerde talep dalgalanması

dikkate alındığında stoklanamama özelliği önemini bir hayli arttıracaktır.

2.2.3. Fonksiyonel Farklılıklar

Bu yaklaşım esas olarak mal pazarlaması ile hizmet pazarlaması
göstermeye

yöneliktir.

Jood'un

(1968)

çalışması mal

ve

arasındaki farkı

hizmet

pazarlaması

arasında farklılıklar gösteren öğeleri ortaya atan bu yaklaşımı örnek olarak gösterir.
Şöyleki;

Hizmetler stoklanamaz,
Hizmet dağıtım kanalları kısadır,
Hizmetler patent korumasından yoksundur,
Kitle üretiminin yokluğu nedeniyle hizmet sektöründe standartlar

açıklıkla

ifade edilemeyebilir,
Hizmetler paketleme kullanımından yoksundurlar,
Hizmetler sadeleştirilemezler,
Fiziki bir ürün olmadıkları için ekonomik tedarik ve

talep kavramları ile ücretlerin

belirlenmesi zordur,
-Parasal değerler "ücret" in dışında ayrıca bir çok terimle ifade edilir.

Bu

yaklaşımdaki zorluk; mal ve hizmetler

tanımlanmasında

fonksiyonel

öğelerde

arasındaki

problemler

gerçek ve kesin farklılıkların
olmasıdır.

Genel

prensiplere

"hizmet özellikleri" gibi bir dizi istisnai yaklaşımın var olduğu görülür.
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2.2.4. Hizmetlerin Sınıflandırılması

Bugüne kadar tanımı yapılmış ve hala yapılmakta olan

birçok sayıda hizmet çeşidi

vardır. Buna bağlı olarak hizmetlerin sınıflandırılmasında kullanılan bazı yöntemler
mevcuttur (Kotler 1984:447).

Birinci yöntem : Hizmet, kişi esaslımı yoksa araç esaslımı olmalıdır ? Örneğin, hizmetin
verilebilmesi için

bir psikiyatrist araca gerek duymaz ama bir pilotun uçağa ihtiyacı

vardır. Kişi esaslı hizmetlerde serbest meslekle
danışmanlar,

avukatlar),

uğraşanlar

(muhasebeciler,

kalifiye elemanlar (tesisatçı, araba tamircisi) ve kalifiye

olmayan elemanlar (kapıcılıkla ve bahçe işleriyle uğraşanlar) bulunmaktadır. Araç esaslı
hizmetlerde otomatik araçlar (otomatik araba yıkayıcıları ve satış makinaları), kalifiye
elemanlar tarafından kullanılan araçlar (uçak, bilgisayar) ve kalifiye olmayan elemanlar
tarafından kullanılan araçlar (taksiler) bulunmaktadır.

Belirgin

hizmet endüstrilerinde bile

kullanılan araçlara göre verilen hizmetler farklı

olabilir. Örneğin, Đdil Biret piyanosuyla tek başına konser verebilmekte iken, bir
Muazez Abacı onbeş-yirmi kişilik orkestrası
gerçekleştirebilmektedir.

ve

bir

dizi

cihazla

konserini

Bazen araçlar hizmete değer katarlar (stereo amplifikatör).

Bazen de ihtiyaç duyulan işçi sayısının azaltılmasında yardımcı olurlar (otomatik araç
yıkama makinası).

Đkinci yöntem : Hizmetin verilmesi esnasında müşteri gereklimidir ? Beyin ameliyatı
esnasında müşterinin hizmetin verildiği yerde hazır bulunması gerekirken, arabasını
bakıma götüren müşterinin
müşteri

mutlaka

orada

hizmetin

verildiği

yerde

bulunması

gerekmez. Eğer

bulunmak zorunda ise, hizmet veren, o kişinin ihtiyaçlarını

gözetmek zorundadır. Güzellik salonu işleticileri dükkanlarını dekore ederler, arka
planda müzik çalınır ve müşteri ile yakından ilgilenirler.

Üçüncü yöntem : Müşterinin satın alma motivasyonu
ihtiyaçlarını mı

karşılamalıdır ?

karşılamalıdır ?

(işle

ilgili

(kişisel

hizmetler) .

ne

olmalıdır ? Hizmet kişinin

hizmetler), yoksa
Doktorlar

bir

iş

ihtiyacınımı

anlaşmalı oldukları işletmelerin
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personeline nazaran özel hastaları için farklı vizite ücreti uygularlar. Hizmet verenler
kişiye ve işe yönelik pazarlar için farklı pazarlama programları geliştirirler.

Dördüncü yöntem : Hizmet verenlerin motivasyonları (kar amaçlı veya kar amaçsız)
ve

yapıları

(özel

veya

kamu) ne olmalıdır ? Bu iki özellik

karşılaştırıldığında

birbirinden farklı hizmet organizasyon tipleri ortaya çıkar.
Stanton'a göre (1981:441), hizmetler üç guruba ayrılır;
a) Mallardan bağımsız olarak satışa sunulan dokunulmaz, elle tutulmaz yararlar.
Örneğin, sigortacılık, avukatlık vb.
b) Dokunulur malların kullanımı için gerekli olan dokunulmaz, elle tutulmaz
yararlar. Örneğin, taşımacılık, eğlence vb.
c) Mallar yada dokunulmaz eylemlerle birlikte satın alınan dokunulmaz eylemler.
Örneğin, kredi, bakım, satışçı eğitimi vb.

2.3.

HĐZMET PAZARLAMASINDA PAZARLAMA STRATEJĐSĐ VE PAZARLAMA

KARMASI
Pratikte

pazarlama planlarının içeriği,

onların detayları ve karmaşıklığına göre

oldukça

değişiklik gösterecektir. Son yıllarda pazarlama planlamasına olan ilgi

oldukça artmış ve pazarlamacının ilgilendiği

pazarlama

planlama

prosedürlerine

kılavuzluk edecek birçok materyel ortaya çıkmıştır. Herhangi bir belirgin pazarlama
planının içeriği, anahtar sorulardan ve planlayıcının söylemindeki konulardan oldukça
etkilenir (pazarlar, şimdiki ve gelecekteki kaynaklar ve çevresel değişiklikler gibi). Đçeriği
ne olursa olsun, herhangi

bir

planlamanın

anahtar elemanı, etkin

pazarlama

stratejisinin geliştirilmesi olacaktır (McDonald 1980).

2.3.1. Pazarlama stratejisinin gelişimi
Pazarlama stratejisini geliştirme başlıca iki kavramla yakından ilgilidir. Bu kavramlar; (
Mccarthy 1978)
a)

Hedef pazarın seçilmesi,

b)

Seçilen herbir hedef pazar için ayrı "pazarlama karması" nın
geliştirilmesidir.
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2.3.1.1.

Hedef pazar

Hedef pazar, Ürünlerine veya hizmetlerine yönelebilecek ve benzer özellikleri taşıyan
müşterilerin
üzerinde

oluşturduğu

pazarlama

guruptur.

Hedef pazar belirlendikten sonra, hedef nüfus

işlemleri uygulanmaya başlanır.Hizmet

verilen

hedef

pazara

yönelik yapılacak hassas analiz ve detaylı çalışmalara bağlı olarak, özelliklerine ve
boyutlarına göre

pazar bölümlemesi yapılabilir (Gelir,

harcama alışkanlıkları ve

yerleşim yerleri gibi).

2.3.1.2.

Pazarlama karması

Pazarlama karması, müşteri davranışlarını

etkilemede kullanılabilecek, organizasyon

içersindeki kontrol edilebilir elemanlardan oluşur (fiyat, tutundurma faaliyetleri gibi).
Đşletme içersinde pazarlama yönetiminin ana görevi, seçilmiş olan hedef pazarın
ihtiyaçlarını yerine getirecek pazarlama karması elemanlarını uyum içersinde bir
araya getirmektir.

Uyumlaştırma

değerlendirmek zorundadır.
kaynakları,

işlemi,

birçok kontrol edilemez değişkeni

Genelde bu kontrol edilemez değişkenler

politik, yasal, sosyal, kültürel ve

işletmenin

ekonomik çevre ve rakiplerin

davranışlarından oluşur.

2.3.2. Pazarlama stratejisi ve hizmetler

Hizmet sektörü için, hizmet dışı sektöre göre farklı stratejik yönetim önerilir (Cowell
1986:59'dan:Thomas 1978). Hizmet dışı organizasyonlar için önerilen

pazarlama

stratejisi planlamaları ve pazarlama stratejileri, hizmet organizasyonları için farklılıklar
arzedecek ve başarı sağlanamayacaktır. Dolayısıyla hizmet organizasyonları için
önerilen pazarlama

stratejilerini

diğerlerinden ayıran önemli farklılıkları şu şekilde

sıralıyabiliriz (Cowell 1986).

a)

Hizmetin, üreticisinden ayrılamadığı durumlarda, bu durum hizmet

pazarlamasını lokalize edecek ve tüketiciye daha kısıtlı seçme imkanı sunacaktır,
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b)

Hizmetlerin

bozulabilirliği

onun

depolanmasını

önler ve hizmet

pazarlamasının riskini ve belirsizliğini arttırır,
c)

Hizmetin çok belirsiz ( soyut ) özelliklere sahip oluşu, onu rekabet

ortamında tüketicinin beğenisi karşısında daha zor seçilir hale getirebilir .
Yukarıda

saydığımız

farklılıklardan

dolayı,

hizmet pazarlaması için

oluşturulacak pazarlama karması yapısının farklı olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

2.3.3. Hizmetler için pazarlama karması

Pazarlama karması, hedef pazarı tatmin edebilme doğrultusunda işletme örgütlerinin
anlamlı şekilde bir araya getireceği kontrol edilebilir faktörlerdir. Başka bir ifade ile,
pazarlama planlarında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmasını sağlayacak olan stratejik
silahlar veya strateji kaynaklarıdır (Üner 1992:5) .

Konu mal pazarlaması olduğunda işletmelerin strateji kaynakları, E. Jerome, Mccarthy
(1964) tarafından
tutundurmadan

pazarlama

literatürüne kazandırılan mamul, fiyat, dağıtım

oluşan 4P’ler dir. Ancak konu

bir

hizmet

olduğunda,

ve

hizmetlerin

özellikleri nedeniyle işletmeler geleneksel pazarlama karması elemanlarının yanısıra,
diğer bazı değişkenleride strateji kaynağı olarak kullanabilirler.

Hizmeti maldan ayıran özellikleri nedeniyle, hizmet pazarlamasında dikkate alınması
gereken

pazarlama

karmasının yeni elemanları; (Üner 1992:6'dan :Bitner 1990 ve

Magrath 1986 gibi) .
a)

Fiziksel ortam

b)

Katılımcılar

c)

Süreç yönetimi dir.

Dolayısıyla hizmet pazarlamasında pazarlama karması, 4P yerine 7P olarak şu şekilde
oluşacaktır.
a)

Ürün ( Product )

b)

Fiyat

c)

Dağıtım ( Place )

d)

Tutundurma ( Promotion )

( Price )
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e)

Fiziksel ortam ( Physical environment )

f)

Katılımcılar

g)

Süreç yönetimi ( Process management )

2.3.3.1.

( Participants )

Ürün

Bir hizmet ürünü, sunulan hizmetler yelpazesinin, hizmetlerin kalitesinin ve sunulan
hizmetler düzeyinin göz önüne alınmasını gerektirir. Keza ambalaj, garantiler ve satış
sonrası hizmetlerin sunumu gibi öğelerede önem verilmesi gerekmektedir.

Hizmet ürününü oluşturan bu öğeler, hizmet üreten işletmelere
gösterebilecektir.

göre

değişiklikler

Örneğin, küçük bir yerel inşaat şirketi ile ülkenin en büyük inşaat

şirketinin hizmete yönelik öğeleri benzer olmalarına rağmen aynı değildirler. Dolayısıyla,
her iki işletme de inşaat hizmeti sunmalarına rağmen, sonuçta küçük işletme konut
üretebilirken, büyük işletme baraj veya köprü üretebilmektedir.

2.3.3.2.

Fiyat

Hizmetlerin

pazarlanmasında

fiyatlama

işlevi

çok

önemlidir. Nedeni, hizmet

alımlarının genellikle isteğe bağlı olmasıdır. Alıcı, hizmet alımını kolaylıkla erteleyebilir
yada kendisi yapar. Ayrıca, fiyatlama uygulaması değişiklikler gösterir. Örneğin, kimi
hizmetlerin fiyatları devletçe yada yerel kamu kurumlarınca denetlenir. Kimi hizmetlere
arz-talep-maliyet kavramlarını uygulamak güçtür. Örneğin, başarılı bir avukatın ya da
bir doktorun sağladığı hizmeti parasal olarak değerlemek kolay değildir. Ayrıca, talebi
esnek olmayan bir hizmetin fiyatı yüksek saptanabilir; ancak, talep esnek olduğunda
hizmetin fiyatı önemli ölçüde düşürülemez. Büyük yatırımları
genellikle,

gerektiren

hizmetler,

tekelci koşullarda yapıldıklarından, fiyatlamada bağımsızdırlar, rekabetin

etkileri görülmez.

Tüm bu ayrılıklara karşın, malların fiyatlanmasında kullanılan yöntemler, hizmetlerin
fiyatlanmasında da kullanılırlar. Örneğin, onarım hizmetlerinin fiyatları, genellikle
maliyet-artı kar yöntemiyle

saptanır ve

doğrudan

işçilik

maliyet olarak ele alınır.

Eğlence hizmetinin, yasal ya da yönetsel danışmanlık hizmetlerinin fiyatları ise, pazar
talebi ve rekabet göz önüne alınarak belirlenir.
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Malların pazarlanmasında uygulanan fiyatlama politikaları hizmetler için de geçerlidir.
Örneğin, otomobil sigortasında (kasko) indirimli fiyat; danışmanlık hizmetinde değişir
fiyat; eğlence (sinema, tiyatro) hizmetinde tek fiyat uygulanır.

Bu arada, malların ekonomik değerlerinin fiyat olarak belirlendiği, hizmetlerin ise çoğu
kez fiyatın

yanısıra, ücret, belediye resmi, giriş parası, vizite, faiz vb,

sözcüklerle

belirlendiği unutulmamalıdır (Cemalcılar 1986).

2.3.3.3.

Dağıtım

Hizmet üreten

işletmelerin yeri ve bu

önemli bir öğedir. Erişebilirlilik,

yerlere erişebilirlilik, hizmet pazarlamasında

yalnızca fiziksel anlamda

olmayıp, iletişim, temas

sağlama ve bu temasın devam ettirilmesi konularıyla da yakından ilgilidir.

Kullanılan dağıtım kanallarının türleri

(seyahat acentaları gibi) ve bunların kapsamı,

hizmete erişebilirlilik konusuyla yaşamsal bir birliktelik içersindedir (Cowell 1986).

2.3.3.4. Tutundurma

Tutundurma reklamlar, kişisel satış etkinlikleri, satış tutundurma çabaları ve topluma
ulaşmanın diğer biçimleri ve toplumsal ilişkiler gibi, dolaylı iletişim biçimlerini içerir.
Bunlar geleneksel karmanın

öğeleridir. Hizmet pazarlamacıları daha belirgin olarak

toplum, fiziki ortam ve işlem süreci gibi öğeleri kullanma ihtiyacı duyabilirler (Cowell
1986).
Tüketime yönelik hizmetler için tüm satış çabaları kullanılabilirken diğer hizmetler ve
bilhassa endüstriyel hizmetlerin pazarlanmasında temel satış

çabası, kişisel satıştır.

Hizmeti üreten ile satın alan arasında karşılıklı ilişkinin zorunlu olması, kişisel satış
çabasının

önemini

ortaya

koyar.

Elle

tutulup

gözle

görülmeyen hizmetlerin

pazarlanmasında satış görevlisi, alıcıya, hizmete ilşkin ayrıntılı bilgi vermeli, hizmeti
tanımlamalıdır. Örneğin, hayat sigortasının satışında alıcıya ayrıntılı bilgi verilmesi
gerekir. Kaldıki, hizmetlerin pek çoğunun satışında fiyat pazarlığı yapıldığından, alıcı ile
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satıcının yüz yüze gelmeleri zorunludur. Kimi hizmetlerde alıcı ile satıcı arasındaki ilişki
süreklidir, örneğin, bankacılıkta ve danışmanlıkta, vb.

Kişisel satışın temel satış çabası olması, görevlendirilecek satışçıların niteliğini etkiler.
Satışçılar

satış

tekniği

açısından iyi

eğitilmelidir.

Satışçının

davranışlarından

hoşlanmıyan alıcı, tüm hizmete karşı olumsuz tavır takınır. Hizmetlerin üretim ve
pazarlamasıyla ilgili herkesin

satışçı olduğu söylenebilir. Onarımcı, banka görevlisi,

hizmet işletmesinin baş yöneticisi gerçekte birer satışçıdırlar.

Hizmet pazarlamasında, hizmetin niteliğine ve yararına ilişkin kişisel imaj yaratmak için
reklama başvurulur.

Hizmetlerin

reklamları, genellikle,

insani

duygulara yöneliktir.

Örneğin, banka reklamlarında insancıl bir imaj yaratılmaya çalışılır. Banka işlemlerinin
güler yüzlü işgörenlerce düzenli ve hızlı biçimde yapıldığı belirtilir. Hizmet bir sembol
ya da renk ile ilişkilendirilirse, reklamı daha kolay ve etkili olur. Hizmetlerin pazarlanmasında, dolaylı

reklam

önemli

bir yer tutar. Yayın organları eğlence, spor vb,

hizmetleri kendiliklerinden programa alırlar. Avukatlar, doktorlar, sigortacılar, toplumsal
kurumlarda (derneklerde) görev alarak, isimlerini duyururlar.

Sonuç olarak, malların pazarlanması ile hizmetlerin pazarlanması arasında benzerlikler
olduğu gibi ayrılıklar da vardır. Ayrılıklar hizmetlerin kendine özgü özellikleri nedeniyle
ortaya çıkar. Hizmet pazarlayanlar, söz konusu ayrılıkları göz önünde tutarak pazarlama
karmasını oluşturmalıdırlar (Cemalcılar 1986).

Hizmet pazarlamasında başarı ya da başarısızlık, hizmet üretip pazarlayan ile,
hizmet satın alan arasındaki doğrudan ilişkiye bağlıdır; ilişkinin

niteliği başarıyı

etkiler. Nedeni, söz konusu ilişkinin, hizmetlerin özelliği nedeniyle, zorunlu olmasıdır.
Nüfus ve gelir arttıkça, hizmetlerin de sayısı ve çeşiti çoğalır, rekabet de artar.

Bu

durumda, hizmetlerin pazarlanmasında "pazarlama yönlü" olmak önem kazanır. Mallara
göre hizmetlerin pazarlanmasında yenilikler, değişik teknoloji ve yaratıcı güç çok daha
gereklidir. Hizmet pazarlayan hünerli, yetenekli, yaratıcı bir kişi olmak zorundadır
(Cemalcılar 1986).
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Malların pazarlamasında olduğu gibi, hizmet pazarlamasında da tutundurma çabaları
yönünden

"açıklık"

çok

önemli

olup aralarında kayda değer yapısal farklılıklar

bulunmamaktadır (Kotler 1980). Tutundurma çabalarında açıklık öğesi için verilecek
ana kararlar şunlardır:
a)

Açıklık öğesinin uygulanacağı nesnelerin seçilmesi,

b)

Açıklık mesajlarının ve kullanılacak araçların seçilmesi,

c)

Sonuçların değerlendirilmesi.

Hizmet organizasyonlarının çoğu için çok önemli olan açıklık öğesinin tesis edilmesinde,
küçük organizasyonlar daha küçük bütçelerle bunu sağlayabilecekleri için büyük hizmet
organizasyonlarına göre daha şanslıdırlar.

2.3.3.5. Fiziksel Ortam
Hizmetlerin üretimiyle tüketiminin aynı anda gerçekleşmesi nedeniyle, tüketici hizmeti
deneme şansına sahip olamayacaktır. Tüketici, hizmeti ancak satın aldıktan sonra
kullanabilme imkanına kavuşacaktır. Diğer taraftan, hizmetlerin genellikle emek yoğun
olması

nedeniyle, hizmet üreten işletmelerde kalite, bir işletmeden diğerine ve aynı

işletmede bir durumdan diğerine göre önemli farklılıklar
bu iki özelliğini

gösterebilecektir

Hizmetlerin

bir arada ele alırsak, tüketicileri açısından bir hizmetin bir mala

nazaran daha riskli olarak yorumlanabileceği ortaya çıkacaktır (Murray 1991:10).
Hizmetlerin

sıralanan

özelliklerinden dolayı

riskli olarak yorumlanması nedeniyle,

tüketiciler satın alma öncesi işletmenin yetenekleri ve kalitesi hakkında bazı ipuçları
arayacaktır (Üner 1992:6'dan:Berry ve Clark 1986 ve Short 1979). Fiziksel ortam ise,
tüketicinin satın alma öncesinde aradığı ipuçlarını vermesi açısından oldukça zengin
bir kaynaktır.

Yine

yapılan

hizmetin tatmin ediciliği

araştırmalar

tüketicinin hizmeti satın aldıktan

sonra,

ile ilgili karara ulaşmasında yani nihai tatmininde fiziksel

ortamın etkisini ortaya koymaktadır(Bitner 1992:56).

O halde, hizmet işletmeleri

açısından

fiziksel ortam, tüketicinin

kararına ulaşmasında, satın aldığı hizmetten tatmin olmasında ve

satın alma
hizmeti tekrar

satın almasında önemli bir faktördür diyebiliriz.

Diğer taraftan, tüketiciyi bu derece etkileyebilen fiziksel ortam, hizmet işletmelerinde
çalışan personeli de

etkileyebilecektir (Bitner

1992). Örgütsel davranışla ilgili
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çalışmalar, fiziksel ortamın, çalışanların tatmini, verimliliği ve motivasyonu

üzerinde

etkileri olduğunu ortaya koymaktadır.

O

halde, işletme çalışanlarını ve

tüketicinin

davranışlarını etkileyecek derecede

öneme sahip olan hizmet işletmesinin fiziksel ortamının, tarafların ihtiyaçlarına aynı
anda

cevap verecek şekilde düzenlenmesi

çalışanları ve

gerekse

gerekir.

Fiziksel ortamın gerek işletme

tüketicilerin ihtiyaçlarına aynı anda cevap verecek şekilde

düzenlenmesiyle, hem işletme içi örgütsel amaçlara,

hemde işletme dışı pazarlama

amaçlarına ulaşılması sağlanabilecektir.

Hizmet işletmelerinin fiziksel ortamında genellikle işletme personeliyle tüketicilerin bir
araya geleceği belirtilmişti. Đşletme perso-neliyle tüketicilerin bir araya gelecekleri bu
tür hizmetlere,
hizmetleri,

kişiler arası hizmetler adı verilmektedir. Sağlık

oteller

bu guruba girerler.

özellikleri taşımazlar. Hizmet işletmeleri

Ancak,

hizmet

hizmetleri,

işletmelerinin

eğitim

tamamı

bu

için diğer iki uç örnek ise, self-servis ve

uzaktan verilen hizmetlerdir.

Self-servis hizmetlerde, tüketiciler hizmet işletmesinin

fiziksel ortamında bulunurlar.

Buna karşılık işletme çalışanlarından hiç kimse yoktur yada yok denilecek kadar
azdır. Buna örnek olarak otomatik para çekme makinaları

gösterilebilir. Uzaktan

hizmetlerde ise, tüketicinin hizmetin üretildiği yerle pek fazla ilişkisi yoktur. Yani
hizmet işletmesinin fiziksel ortamında tüketiciler bulunmazlar. Uzaktan hizmetlere örnek
olarak telefon ve sigorta şirketleri verilebilir (Üner 1992:7).

Đşletme çalışanları ve tüketicilerin hizmet
ortamın

düzenlenmesinde

üretimine katılım düzeylerine göre, fiziksel

kimin ihtiyaçlarının

dikkate

alınması

gerektiği

belirlenecektir. Başka bir ifadeyle, hizmet işletmesinde kimin bulunacağından hareket
edilerek fiziksel ortamın, işletme amaçlarına ulaşabilme
kullanılabileceği ortaya çıkacaktır. Örneğin, self
bulunma-yacağı için

tüketici ihtiyaçlarına

doğrultusunda

nasıl

servis işletmelerde, hizmet personeli

cevap verici nitelikte bir fiziksel ortam

gerekecektir.
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Ayrıca, işletme bu ortamı kullanarak pazarlama

amaçlarına ulaşabilecektir. Uzaktan

hizmetlerde ise, işletmenin fiziksel ortamında sadece hizmet personelinin bulunması,
çalışanların tatmini, motivasyonu ve faaliyetlerin etkin şekide yerine getirilmesi gibi
örgütsel

amaçların ön plana çıkmasına neden olacaktır. Kişiler

arası

hizmetlerde

ise, hizmet işletmesinin fiziksel ortamında hizmet personeli ve tüketicinin bir araya
gelmesi, ortamın dikkatli bir şekilde düzenlenerek hem örgütsel hemde pazarlama
amaçlarına ulaşılmasına fırsat verebilecektir . Bir hizmet işletmesinin fiziksel ortamı,
farklı özellikler içeren çeşitli boyutlardan meydana gelir(Üner 1992:7).

Hizmet işletmesinin fiziksel ortam boyutları ;
a)

Ortam koşulları,

b)

Đlişkili düzen ve fonksiyonel olma,

c)

Đşaretler, semboller ve maddeler şeklindedir.

Ortam koşulları, çevrenin ısısı, ışıklandırılması,
gibi beş

duyuya

hitap eden özellikleri kapsar. Đlgili literatür, ortam

tüketici davranışlarını etkilediğini
supermarketleri
süresini,

ortaya

koymaktadır.

Örneğin,

koşullarının

restaurant

ve

kapsayan iki ayrı çalışma sonuçları, müzik temposunun alışveriş

işletmede

koymaktadır.

gürültüsü, renkleri, müzik ve kokusu

Diğer

kalma süresini ve

harcanan para miktarını etkilediğini ortaya

taraftan, işletmenin ortam koşulları aynı

şekilde

işletme

çalışanlarının başarısı ve iş tatminini etkileyebilmektedir (Üner 1992:7).

Đlişkili düzen ve fonksiyonel olma ile anlaşılması
ortamında

yer

alan

makina,

gereken de, işletmenin fiziksel

ekipman ve mobilyaların düzenleri, boyutları

ve

şekilleriyle aralarındaki ilişkileridir. Fonksiyonel olma ise, aynı unsurların gerekli işleri
yerine getirebilmesi ve amaçlara ulaşmayı sağlamasıdır.

Đşaret, sembol ve maddeler işletmenin fiziksel ortamında yer alan işletme ismini ve
departmanları gösteren tabelalar, inşaatta kullanılan maddelerin kalitesi, fotograflar,
duvara asılan diplomalar, sanat eserleri, kırtasiye
almaktadır

gibi

unsurları

kapsamına

(Bitner 1992:57).
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Gerçekten, özellikle hizmet işletmeleri için isim seçimi son derece önemlidir. Hizmet
işletmelerinin

isimleri aynı zamanda markalarıdır. Marka, işletmenin

yaratılmasında

tüketiciler

üzerinde

önemli

etkiler

imajının

yaratabilmektedir

(Üner

1992:7'den:Onkvısıt ve Shaw 1989). Hizmet işletmesi için isim şayet bu derece önemli
ise, işletmenin fiziksel ortamında ismi belirten tabelaların da bulunması tüketiciler
üzerinde etkiler yaratabilecektir.

Hizmet Đşletmesinin fiziksel ortamında bulunacak tabelalarda yer alacak işletme ismi
seçilirken aşağıdaki özelliklerin dikkate alınması gerekecektir.

a)

Đşletme ismi, hizmet kaynağını hemen

tanımlamalı ve rakiplerden ayırt

edilmesini sağlamalıdır,
b)

Đşletme ismi, hizmetin yararları veya tabiatını yansıtmalıdır,

c)

Đşletme ismi, anlaşılır, kullanılır ve kolayca hatırlanabilir olmalıdır,

d)

Đşletme

ismi

sadece

örgütün

mevcut

faaliyet

alanını

değil,

aynı

zamanda beklenen gelişmeleri de kavrayacak kapsamda olmalıdır .

Açıklanan fiziksel ortam boyutları, aynen geleneksel mallar için geçerli olan ambalaj
kavramını

hizmetler

içinde ortaya

çıkaracaktır. O halde, fiziksel ortam

yaratılmasının yanında, hizmetin potansiyel

bir

imaj

kullanımları ve kalitesi hakkında da etkiler

yaratabilecektir diyebiliriz (Üner 1992:8'den:Solomon 1985).

Aynı

şekilde,

işletmenin fiziksel

görüntüsü

gibi

ipuçları, tüketicinin hizmeti

değerlendirmesini etkileyecek ve hizmetin başarısız-lığını tersine dönüştürebilecektir (
Bitner 1992:71)

2.3.3.6.

Katılımcılar

Hizmet işletmeleri için bir diğer
Katılımcılar, işletme

pazarlama karması elemanı ise katılımcılardır.

çalışanları ve diğer tüketiciler dahil olmak üzere tüm insan

unsurunu kapsamına alır ( Bitner 1990:69).
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Hizmet işletmesinin fiziksel ortamını tartışılırken belirtilen birçok noktanın, katılımcılar
için de tekrar

edilmesi

gerekir.

Herşeyden

önce

tüketicisinin

riskli

olarak

yorumladığı hizmet işletmesinin yetenekleri ve kalitesi hakkında aradığı ipuçlarından
bir kısmı da katılımcılarda gizlidir.

Tüketici, hizmeti satın almadan önce
personeli ve

diğer

işletmenin fiziksel

ortamında, işletmenin

tüketicilerle bir araya gelecektir. Đşletme personeliyle beraber

diğer tüketicilerin fiziksel

görüntüleri ve davranışları, verilen hizmetin kapsamı ve

kalitesi hakkında tüketicinin aydınlanmasını sağlayacaktır. Tüketici, işletme personeli ve
diğer tüketicilerden

etkilenerek

beklentilerinden yola

hizmetle ilgili beklentilerini

çıkarak satın

alma

oluşturacaktır.

Tüketici,

kararına ulaştıktan sonra, satın aldığı

hizmetten tatmin elde edebilmesi büyük ölçüde hizmet personelinin yeteneklerine
kalmıştır(Üner 1992:8).
Tüketicilerin bir hizmeti alıp kullandıktan sonra
satın

alma

öncesi

beklentilerine

beklentilerin altında kalması halinde

elde ettikleri tecrübeleri her zaman

cevap vermeyebilir. Elde edilen
tüketici

tecrübelerin

için tatminsizlik ortaya

çıkacaktır.

Personelin, tatminsizlik durumunda iki önemli rolü olabilir.

Bunlardan

birincisi,

satın alma öncesi tüketicinin hizmetten

beklentilerini

şekillendirmektir. Hizmet personeli için en akılcı hareket tarzı, öncelikle tüketicinin
hizmetten

neler beklediğini

beklentileri

öğrenildikten

öğrenmeye çalışmak olmalıdır. Tüketicinin hizmetle ilgili
sonra,

beklentilere

uygun

hizmet personeli, farklı

beklentilere cevap verebi-lecek hizmetler üretebilir.

Diğer taraftan, tüketicilerin beklentilerine ulaşamaması yani tatminsizlik durumunda,
işletme

personeli

üzerinde

önemli

bir

diğer

fonksiyonu

yarattığı tatminsizlik, yani hizmetin

üstlenebilir.

başarısız

Hizmetin

tüketici

olma nedenleri, personel

tarafından tüketiciye mantıklı bir şekilde açıklandığında, başarısız bir hizmetin dahi
tatmin edici ve hatırda kalıcı bir hizmete dönüştürülebilmesi mümkün olabilir.

O

halde,

tüketiciler

katılımcılar
tarafından

oynayacaktır.

yani

hizmet

satın

alma

Katılımcılar sayesinde

personeli

ve

tüketiciler,

öncesi değerlendirme
tüketiciler,

bazı

bir hizmetin diğer

sürecinde

önemli

rol

ipuçlarını yakalayarak ve
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beklentilerini şekillendirerek hizmeti satın alma kararına ulaşacaktır. Yine, hizmetle
ilgili tatmin gerek kullanım ve gerekse satın

alma

sonrası hizmet personelinden

etkilenecektir.

40 yıldan uzun bir süreden beri hizmet
şekilde

izlenen,

kitle

üretim

prensiplerine

yetersizlikleri son zamanlarda ortaya
görüldüğü gibi, örgütsel bir

işletmeleri tarafından oldukça başarılı bir

çıkmaya

dayalı

endüstriyel

modellerin

başlamıştır. Endüstriyel modellerde

kaynak olan insan gücünün, hizmet işletmelerinde

mühendislik kapsamında yönetimi mümkün değildir (Üner 1992:9'dan:Zeıthaml, Berry
ve parasuman 1989).

Endüstriyel

modellerin yetersizliklerinin gündeme gelmeye başla-ması sonucunda

geliştirilen hizmet modeli ;

a) En az makinalara yapılan yatırım kadar, işletme çalışanlarına da

yatırım

yapmak.
b)Tüketiciyle

doğrudan temas içinde

olan

hizmet

personelinin çabalarını

sadece izlemek ve değiştirmek yerine, çabaları,teknoloji yardımıyla desteklemek.

c)Yöneticiler kadar hizmet personelinin de eksikliklerinin giderilmesi, iyileştirilmesi
ve eğitimi.
d)Sadece üst kademe yöneticiler için değil, her düzeydeki çalışanlar için
başarı ile ücret arasında ilişki kurulması.
e) Đnsan gücüne yapılan yatırımları başarılı kılmak için geleneksel muhasebe ve
ölçü sistemlerinin yerine tüketicinin toplam

maliyeti ve çalışanların

karlılığı gibi

kriterler kullanan sistemlerin kullanılmaya başlanmasını tartışmaya başlamıştır.

Henüz işletmeler bu parçaların tamamını bir araya getiremesede, aşağıdaki gibi
özetlenebilecek bir mantığı
yetiştirilmiş, kapasiteli

benimseme durumundadırlar.

Dikkatlice

seçilmiş, iyi

ve adilane ücretle çalışan hizmet personeli daha iyi hizmet

üretecektir. Bu tür çalışanlar, daha

düşük

düzeyde

kontrol gerektirecek ve

işlerinde daha uzun süre kalma eğiliminde olacaktır. Bunun doğal bir sonucu olarak
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ta, tüketici tatmin edilebilecek, daha

sık işletmeye gelecek ve geçmişe nazaran

daha fazla satın almaya yönelecektir.

Buna göre," hizmet işletmeleri strateji geliştirirken sadece tüketici araştırmalarından
değil, aynı zamanda kendi çalışanlarının kalitesi hakkında da bilgi veren

objektif

ölçülere ihtiyaç duyacaktır." (Üner 1992:10'dan: Bertrand 1984).

2.3.3.7.

Süreç yönetimi

Hizmet işletmeleri için bir diğer strateji kaynağı yani pazarlama karması elemanı da
süreç yönetimidir. Süreç
"hazır

yönetimi,

bulundurulması ve tutarlı

hizmetin tüketicinin ihtiyaç
kalitede"

sunulmasını

duyduğu

zamanda

kapsamaktadır (Üner

1992:10'dan:Magrath 1986).

Anlaşılacağı gibi süreç yönetimi, hizmetleri maldan ayıran stoklanamama ve hetorejen
olma

özelliklerinden

kaynaklanan sorunların çözümünü ele alır.

stoklananmaması ve hizmetlerde sık sık
bazen
süreç

Hizmetlerin

görülen talep dalgalanmaları nedeniyle,

tüketicilerin istek ve ihtiyaçları zamanında karşılanamamaktadır. Đşletmelerin
yönetimi

kapsamında

çeşitli

alternatiflere

başvurarak, tüketici istek ve

ihtiyaçlarını talep dalgalanmalarına rağmen karşılayabilme
Parasuraman,

ve

Berry

1985:33). Talebin yükseldiği

ve

işletmelerin çeşitli alternatifleri kullanabilme imkanı vardır.

şansı vardır (Zeıthaml,
azaldığı

dönemlerde,

Bu alternatifler aşağıdaki

gibi sıralanabilir;

A)Yüksek Talep Dönemleri :
a) Đlave tam gün personel istihdamı,
b) Đlave yarım gün personel istihdamı,
c)Talep

yükseldiği

zamanlarda

mevcut

personelin çalışma saatlerinde

değişiklikler yapmak,
d)Mevcut personelin fazla mesai yapmasını sağlamak,
e)Đşin talebin gerisine düşmesine fırsat vermemek,
f) Devamlı müşterilerle ilgilenirken, diğerlerinin beklemesi,
g)Tüketicinin hizmeti, talebin azaldığı zaman kullanması için teşvik edilmesi,
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h) Đşletmeyi başka faaliyet alanlarına yöneltmek,
ı)Çalışanların başka görevleri de üstlenecek şekilde eğitilmesi,
k)Đşletmenin başka şubelerinin hizmete sokulması.

B)Düşük Talep Dönemleri :

a) Çalışanlardan bazılarının işten çıkartılması,
b) Talebin düştüğü

zamanlarda

işletme

çalışanlarının çalışma saatlerinde

değişiklik yapmak,
c) Fiyat indirimlerine gitmek,
d) Tutundurma çabalarını arttırmak,
e) Talebin

düştüğü

zamanlarda

işletmenin

sahip olduğu kaynaklardan

yararlanabilmek için değişik hizmetlerin tüketicilerin kullanımına sunulması,
f) Talebin düştüğü dönemlerde taşeronluk gibi iş imkanlarının aranması,
g) Tüketicilerle temas kurarak işi hızlandırmaya çalışmak.

Talebin yükseldiği ve düştüğü zamanlarda işletmeler çeşitli strateji alternatiflerinden
en uygun bir veya birkaçını seçerek uygulamaya koyabilir. Talebin yüksek olduğu
dönemlerde, yukarıda sıralanan alternatif stratejiler arasında hizmet işletmelerinin en
fazla tam

gün

personel istihdamı, personelin fazla mesai yapmasını sağlama,

çalışanların başka görevleri üstlenecek

şekilde

eğitilmesini

tercih

ettikleri

görülmektedir (Zeıthaml, Parasuraman, ve Berry 1985:45).

Yine, hizmet işletmeleri talebin düştüğü dönemlerde ise, en çok tüketiciler ile temasa
geçerek

işi canlandırmaya çalışma stratejisini uygulamaktadır (Üner 1992:11).

Geleneksel mal üreten işletmelerin pazarlama planlarında yer alan amaç ve hedeflere
ulaşabilmesi için, stratejik silahları olan mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma
anlamlı bir şekilde bir araya
olduğunda, hizmeti

geleneksel

getirmesi

çabalarını

gerekmektedir. Konu hizmet pazarlaması

mallardan ayıran soyut olma, heterojen olma ve

üretim ve tüketimlerinin eşzamanlılığı ve stoklanamama gibi özellikleri ön plana çıkar.

Hizmetlerin sıralanan özellikleri dikkate alındığında ise, geleneksel mal pazarlamasında
kullanılan stratejik silahlar yani pazarlama karması elemanları amaç ve hedeflere
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ulaşabilme konusunda yetersiz kalır. Hizmet pazarlamasında geleneksel pazarlama
karması elemanlarının

yetersiz kalması ise, yeni bazı unsurların karmaya

dahil

edilmesini gerektirir. Hizmet pazarlamasına özgü yeni pazarlama karması elemanları
ise, " fiziksel ortam, katılımcılar ve süreç yönetimi" şeklindedir

Hizmet işletmeleri, üretim konularına özgü
planlarında

yer alan

amaç

pazarlamasına özgü strateji

ve

bu

hedeflere

kaynaklarının

üç

unsuru kullanarak, pazarlama

ulaşmayı kolaylaştırabilirler. Hizmet
dikkatli

şekilde düzenlenmesi, ayrıca

işletme içi örgütsel amaçlara ulaşılmasını sağlayabilecektir. Buna göre,

birbirleriyle

karşılıklı etkileşim içinde bulunan hizmet pazarlamasına özgü strateji kaynaklarının
planlama,

uygulama

ve kontrol süreci sadece pazarlama

yöneticileri tarafından

yapılmamalıdır.Bu sürece pazarlama yöneticileriyle birlikte insan kaynakları ve fiziksel
çevre yöneticilerinin de katılması gerekmektedir (Üner 1992:11).
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II. BÖLÜM

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI
VE PAZARLAMASI

1. HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI
Çalışmanın bu bölümünden itibaren havayolu kargo taşımacılığı ve pazarlamasına ilişkin
bilgiler verilecektir.

1.1. HAVAYOLU KARGO PAZARI

ICAO (Internatıonal Cıvıl Aviatıon Organızatıon) ve IATA (Internatıonal Air Transport
Association) kurallarına bağlı olarak başta ülke ve taşıyıcı kısıtlamaları gözönünde
bulundurularak malların (posta

ve

bagaj

hariç)

paketlenmesi,

etiketlenmesi,

evrakların uygun şekilde hazırlanması ve bir hava aracı ile sevk edilmesine "havayolu
kargo taşımacılığı" denir.

Havayolu taşımacılığı pazarına göz atıldığında kargo pazarının yolcu pazarından farklı
olduğunu görülür. Gerçekte, her iki pazar arasındaki en büyük farklılık, ortaya çıkan
talebin uçaklar tarafından kargo taşımasında kullanılması şeklidir. Yük ve yolcu taşıması
arasındaki farklılıklar şu şekilde sıralanabilir (Shaw 1985:37).

a) Kargo taşımacılığında rota dengesizlikleri oluşur. Yolcu talebinde genel olarak bir rota
dengesi söz konusudur. Herhangi bir rotada giden yolcu, gidilen yere göç etmez veya
gittiği yerde ölmez ise mutlaka geri dönecektir. Bu yüzden, kullanılan bütün rotalarda yıl
içersinde "denge" söz konusudur.

Kargo
yaygın

taşımacılığında

ise

kullanılan

rotalardaki

"dengesizlik"

karşılaşılan

en

özelliktir. Örneğin, 1993 yılı Devlet Hava Meydanları Đşletmesi istatistiki

verilerine göre, Antalya Havalimanı

ile

Avrupa

ülkeleri

arasındaki kargo

trafiği

incelendiğinde, gelen kargo miktarı 43 ton iken giden kargo miktarının 1293 ton olduğu
görülür. (1)
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b) Yolcu taşımacılığında yolcular tamamen homojen bir yapı oluşturmalarına rağmen,
yük taşımacılığında hetorejen bir yapı görülür. Kargo yükü, içine çok kıymetli bir elmas
taş konmuş 50-60 gramlık paketten, 30-40 tonluk tek

bir parça yüke kadar değişik

boyutta ve ağırlıkta olabilmektedir. Ayrıca, yükün ne olduğuna bağlı olarak değişik ve
özel taşıma şekilleri uygulama zorunluluğu

vardır

(canlı hayvan, tehlikeli madde ve

taze et taşıması gibi).

c) Đş seyahati maksadıyla oluşan pazar, devamlılık göstermesine karşın küçük bir
pazardır. Yolcu

taşımacılığında

kişi, grup veya ailelerin tatil maksadıyla

yaptıkları

seyahatlerin oluşturduğu pazar daha büyüktür. Havayolu kargo pazarı ise havayolu
taşımacılığı sektörü içersinde en büyük pazarı oluşturur.

d) Havayolu yolcu taşımacılığı ile yük taşımacılığı arasındaki son fakat en önemli fark
ise şudur, uzun mesafe yolcu taşımacılığında havayolu taşımacılığı rakipsizdir.
Kısa ve orta mesafe yolcu taşımacılığında, havayolu taşımacılığının diğer taşımacılık
şekilleriyle rekabeti hala söz konusudur. Kargo taşımacılığında ise bütün mesafelerde,
tüm taşıma şekilleri ( hava, kara, deniz

ve demiryolu) birbiriyle yoğun bir rekabet

içersindedirler .
Gönderici, her çeşit kargosunu havayolu ile en seri şekilde veya diğer taşımacılık
şekilleri

ile

daha

uzun

süre içersinde göndermede mukayese

imkanına sahiptir.

Kargo, gecikme sonucu değerinden bir şeyler kaybedecekse o zaman kargoyu havayolu
ile gönderme

maliyetleri

taşımacılığında,

havayolu

göz

ardı edilebilecektir. Bilhassa uzun mesafeli kargo

kargo taşımacılığının önemi her geçen gün daha da

artmaktadır. Artık küreselleşmeden bahsedilen
komşu ve

dünyamızda

ticari

yaşam

sadece

yakın ülkeler arasında değil, yakın, uzak tüm ülkeler arasında

gerçekleşmektedir.

--------------------------------------(1)

TABLO 1A

1993 yılı iç hat- dış hat kargo trafiği (meydanlara göre)
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Dolayısıyla buna bağlı olarak, ticareti süratlendirecek
taşımacılığı

olmaktadır.

Havayolu kargo

en

önemli araç

havayolu

taşımacılığı ücretleri, diğer taşımacılık

şekillerinden daha yüksek olmasına rağmen yukardaki ihtiyaçlardan dolayı, bilhassa
uzun mesafe kargo taşımacı-lığında diğer taşımacılık şekilleriyle rekabet edebilmekte
olup, pazardaki payını her geçen gün arttırmaktadır.

1.2. HAVAYOLU KARGO PAZARI BÖLÜMLEMESĐ

Kargo taşımacılığı pazarına göz attığımızda, birbirinden

kesin çizgilerle ayrılmış bir

sınıflandırma görememekteyiz. Bununla beraber, yük taşımacılığında bir bölümleme
yapmak gerekirse, diğer taşımacılık şekillerine göre havayolu kargo taşımacılığının
farklı ve haklı üstünlükleri olduğu görülecektir. Pazarlama politikaları tartışılırken bu
farklılıklar önemini

hissettireceklerdir.

Havayolu kargo taşımacılığı genel olarak üç

bölüme ayrılmaktadır (Shaw 1985:38).

1.2.1. Acil Durum Kargo Trafiği

Malların bir yerden başka bir yere çok süratle taşınmaları gereksinimi yani acil
durumlar, havayolu kargo taşımacılığının temelini oluşturmuştur. Malların en süratli
şekilde gönderilmeleri gerektiğinde,

ortaya

çıkan

dağıtım problemleri, taşıma

ücretlerinin önemini ikinci plana itmektedir. Örneğin, deniz aşırı bir üretim tesisindeki
bir

makinanın

arızalanması ve onarım için

sebebiyle üretim hattının
gerekli

durmasıyla

gerekli

ortaya

parçanın

stokta

olmaması

çıkan acil durum sonucu işletme,

parçayı denizyolu ile getirtmek suretiyle nakliye

masraflarını

minimumda

tutabilir. Fakat, parçanın işletmeye gelmesine kadar geçecek süre içersindeki üretim
kaybı,

nakliye için havayolu kargo

işletmesine ödenecek

miktarın çok üzerinde

olacaktır.

Diğer bir acil durum ise sipariş tarihine göre malın gecikmesinden dolayı müşterinin
sabırsızlanmaya başlaması durumudur. Bu durumda, satıcının kullanması
gönderme şekli havayolu kargo taşımacılığı olmalıdır.Aksi
siparişinden vazgeçebilir veya

takdirde

gereken

müşteri,

o

havayolu kargo taşıması işletmesini değiştirebilir. Acil
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durumlarda en süratli gönderme şeklinin havayolu kargo taşımacılığı olduğu tartışmasız
bir gerçektir. Acil durumlarda havayolu kargo taşımacılığından beklentiler şunlardır ;
-Asgari sürede kapıdan-kapıya taşımanın sağlanması,
-Bir noktadan diğer bir noktaya taşıma sıklığı ve
-Acil durum ortaya çıktığı anda istenilen rotada kargo için yer bulabilmek.
Acil durum boyutlarının önceden
kargo

taşımacılığının

bilinemeyişinden

fiyatlandırma

doğan bilgi eksikliği, havayolu

politikasında

ve

hizmet

planlamasında

karşılaşılan en önemli problemdir.(Schneider 1973:35)

1.2.2. Rutin, Bozulabilir Kargo Trafiği

Bugün oranı ne olursa olsun havayolu kargo trafiği genelde acil durum altında hareket
etmekte olup , havayolu kargo taşımacılığı içersindeki payı oldukça

yüksektir. Uzun

dönemde, acil durum trafiğinin havayolu kargo trafiği içersindeki payının azalacağı
tahmin edilmektedir. Rutin havayolu kargo taşımacılığı gelecekte, acil durum trafiğine
karşın artan yoğunluğu ve hızıyla öne çıkacaktır (Shaw 1985:40).

Burada çok açık bir olasılık söz konusudur. Çok kısa bir süreyi takiben perakende
satış

değerini önemli ölçüde

yitiren mallar, bozulabilir kargo

Bozulabilir kargonun istenilen yer ve

zamanda

trafiğini oluşturur.

hazır bulundurulabilmesi, ancak

havayolu kargo taşımacılığını seçmekle sağlanabilecektir.

Dağıtım

yönünden

bozulma,

kendisini

iki

şekilde

gösterecektir. Bunlar; fiziki

bozulma ve ekonomik bozulmadır. Fiziki bozulma, malların süratle bozulmalarıyla ortaya
çıkar. Örnek olarak kesilmiş çiçek, taze sebze ve meyve, taze et

ve çeşitli deniz

ürünleri sayılabilir.

Bu tip malların dağıtımında iki çeşit uygulama söz konusu olabilir. Birincisi, bu tip
malların mahallinde satılmasıdır. Bu uygulamada dağıtım masrafları asgari seviyede
tutulmuş olur. Bu seçeneğin dezavantajı, mallar doymuş bir pazarda satışa sunulacağı
için düşük satış fiyatı uygulama zorunluluğu ortaya çıkacaktır.
Bu uygulamanın alternatifi diğer uygulama ise, malların satılmak üzere uzak mesafelere
gönderilmesidir. Yeni pazarlarda ürüne talep varsa ve ürün de kıt bir mal ise, çok daha
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yüksek fiyatlarla alıcı bulabilecektir.

Bununla

beraber, satıcı uzaktaki pazarlara

ulaşmada kara ve deniz taşımacılığını seçerse, yolda geçen zaman malların satılamaz
hale gelmesine sebeb olabilecektir. Havayolu kargo taşımacılığını seçmekle ödenecek
fazla taşıma ücreti, alınabilecek daha yüksek satış fiyatı ile karşılanabilecektir. Dolayısı
ile havayolu kargo taşımacılığı daha uygun bir seçenek olacaktır.

Diğer bir bozulma durumuda, ekonomik bozulmadır. Bu bozulma durumunda malın
kendisi fiziki olarak bozulmamakta
bozulmaya

sebeb

fakat

pazardaki değişimin

hızı

ekonomik

olmaktadır. Eğer mallar doğru pazara doğru zamanda

ulaştırılamamışsa, bu durumda ekonomik bozulma problemi ortaya çıkacaktır. Buna en
iyi örnek, günlük gazetelerdir. Gazete, satışa sunulacağı pazara gününde ve olması
gereken zamanda ulaşamamışsa ekonomik değerini tamamen yitirecektir.

Bununla

beraber,

çabuk değişen

pazarlarla

ilgili problemler çok

geniş

bir mal

gurubunu etkiliyebilmektedir. Moda giysiler, pop kasetleri ve kısa süre içersinde talebin
düşebileceği özel mallar bu guruba girmektedir. Bu tip malları yakın ve uzak pazarlara
aynı zamanda ulaştırma zorunluğundan, uzak pazarlara dağıtım için havayolu kargo
taşımacılığını kullanmak en akılcı seçenek olacaktır. Aksi halde, pazara ulaşıldığında
pazarın ikame

mallar tarafından doyurulduğunu görme

olasılığı

oldukça

yüksek

olacaktır. Bozulabilir malların talep esnekliğinin ve hizmet gereksinimlerinin neler
olduğunu ortaya koymak çok önemlidir. Talebin doğasında, istenilen yer ve zamanda
ona sahip olabilme olgusu çok önemlidir.

1.2.3. Rutin, Bozulmayan Kargo Trafiği

Acil ve rutin bozulabilir kargo trafiği uluslararası taşımacılıkta hala önemli olmasına
rağmen,

havayolu

kargo

taşımacılığında trafiğin en büyük bölümünü "rutin,

bozulmayan kargo trafiği" oluşturmaktadır.

Malların küçük bir bölümü için, hava ve kara

taşımacılığı arasında gerçek bir fiyat

rekabeti söz konusudur. Bu rekabeti sağlamak için hava ve kara taşımacıları
tarafından

farklı

fiyatlandırma

yöntemleri

uygulanır.

fiyat, kara

taşımacıları
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tarafından,”hacim”
alınarak

tesbit

baz

alınarak,

hava

taşımacıları

tarafından da,

edilir. Hacimce nisbeten küçük kargoların

“ağırlık”

taşınmasında

baz

havayolu

taşımacılığının fiyat avantajı ortadadır. Havayolu taşımacılığı diğer taşımacılık şekillerine
göre daha pahalıdır. Taşımacılık ücretlerinin pahalı olmasına karşın, daha süratli,
güvenilir

ve

kaliteli

olduğu da kamuoyunda kabul görmüş bir gerçektir. Banknot,

mücehverat ve diğer çok kıymetli kargolar için daima havayolu kargo taşımacılığı tercih
edilmektedir. Bunun sebebi, havayolu kargo taşımacılığının diğer taşımacılık şekillerine
göre daha az sürede ve az riskle tamamlanmasıdır.

Çok yüksek değere sahip olmayan bir çok mal için havayolu kargo taşımacılığının
avantajları, ancak bazı değişkenlerin mukayesesi ile görülebilecektir.

Değişkenlerin mukayesesinde geleneksel başlangıç noktası kara ve hava taşımacılığının
çevresel koşullarının mukayesesi olacaktır. Havayolu
avantajlarının

başında işleyiş tarzı ve taşıma

taşımacılığının

şartları

çevresel

gelmektedir (Jackson ve

Brackenridge 1971 :116)

Havayolu kargo taşımacılığında malların
seviyededir.

Bunun

sonucu

riskle

karşı karşıya geldiği süre minimum

olarak paketleme ve işçilik

masrafları

asgariye

indirilmiştir. Keza sigorta primleri daha düşük olmakta, malların taşıma aşamasında
bozulma ve tahrib olma olasılıkları önemsenmeyecek bir seviyeye çekildiğinden, müşteri
tatmini azami düzeye çıkarılabilmektedir.

Genellikle havayolu kargo taşımacılığı, depolama ve
pazarlama esnekliğini

stok

maliyetlerini azalttığı ve

arttırdığı için diğer taşımacılık şekillerine

göre

önemli

bir

avantaja sahiptir. Burada ifade edilen ve üretici işletmeler için büyük maliyetlere yol
açan stok ve

depolama

sorununun havayolu kargo

taşımacılığı vasıtasıyla nasıl

çözümlendiğini, sorunun temeline inmek suretiyle görmek mümkün olacaktır( Murphy
1978:168).

Tanım olarak stok, üretim yeri ile son tüketici arasında bekletilen mal ( Howard
1973:178). Bu yüzden malların üretimi ile, müşteri tarafından teslim alınmasına kadar
geçen

zaman

süresinide

gösterir. Đmalat

endüstrisinde

stok

bekletme ve bu
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bekletmeninde zaman zaman uzaması kaçınılmazdır.
arasında

transit

stok

Bu yüzden üretici ile tüketici

oluşacaktır. Buna rağmen çoğu

işletme

stoklarının

büyük

bölümünü transit stok yerine sabit stokta bekletmektedir. Buna ihtiyaç duyulmasının iki
ana nedeni vardır.

Geniş bir ürün yelpazesi olan işletmeler için stok üretim nedeniyle vardır. Birden
fazla mamul üzerine çalışan işletmeler bir dönemde bir tek cins mamul üretip, tüketici
talebini stoktan karşılamayı daha uygun bulurlar. Sürekli olarak talebi karşılamak için,
üretilen

malı

değiştirmek geçerli bir yol olarak görülmez. Buna

rağmen

hava

taşımacılığı açısından, stok için üretimle ilgili nedenler pazarlama nedenlerinin yanında
önemsiz kalır.

Lüks ihtiyaçlar ya da nadiren ihtiyaç duyulan ve pahalı olan endüstriyel ihtiyaçlar
için stok gerekli olmayabilir. Bu tür mallarda ham maddenin işlenmesi, üretimi ve
dağıtımı siparişin alınmasını takiben yapılabilir. Fakat bu tip mamuller oldukça kısıtlıdır.
Genel

olarak rutin, bozulmayan kargoyu oluşturan mallar

için,

bir

müşterinin

siparişinden sonra haftalar veya aylarca bekleyebilmesi pek mümkün olmaz.

Buna rağmen siparişi takiben teslim alma süresinin kısalığı müşteri için çok önemlidir.
Dolayısıyla, burada havayolu kargo taşımacılığının avantajı ortaya çıkar. Tüketimi çok
olan dayanıklı tüketim malları sipariş edildiğinde teslim zamanı için uzun bir süreye
müsade

edilmemişse, rekabeti sürdürebilmek ve talebi anında karşılayabilmek

amacıyla çoğu işletme, stokta mal bulundurmak zorunda kalmaktadır

(Ray 1983).

Havayolu kargo taşımacılığı, işletmeleri stokta mal bulundurmanın yüksek maliyetinden
koruduğu için, rutin, bozulmayan kargo trafiğine rekabet şansı yaratır.

Stok masrafları ikiye ayrılır. Bunlar, fiziki olarak stokta bulundurma masrafları ve stok
sermaye maliyetidir. Stokta bulundurma masrafları; depolama masrafları, mallarda
meydana gelecek muhtemel bozulmalar, malların

çalınma

riski ve pazar şartlarının

değişmesi ile malların satılamaz hale gelmesidir
Diğer bir stok masrafı ise, stok sermaye maliyetidir. Bu ise stok için harcanan paranın,
stoğun satılıp parasının alınıncaya kadar geçecek sürede kaybedilecek faiz geliridir.
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Müşteri hizmet seviyesini uygun şekilde devam ettirerek, aynı zamanda stok maliyetini
minimize edebilmek için kullanılacak en öncelikli faktör, dağıtım politikasıdır.

Havayolu

kargo taşımacılığı sektörü, alternatif

dağıtım

felsefesi sunar. Đşletmeler

mahallinde ve yakın pazarlar için üretim yaptıklarında, devamlı stok

bulundurmak

zorunda kalırken, uzak ve denizaşırı pazarlar için, stok maliyetlerini daha düşük tutarak
üretim yapma imkanına kavuşmuşlardır. Böylece, siparişi aldıktan bir kaç gün sonra
ürünleri müşterilere teslim etme imkanını elde etmişlerdir. Rutin, bozulmayan kargo
trafiğinin sağlayacağı bu yararların etkileyeceği faktörler ise;

malların

değer-ağırlık

oranı ve hizmet-sürat, avantajıdır (Shaw 1985).

Değer-ağırlık oranı, havayolu kargo taşımacılığının avantajlarından biri olup sadece
değeri çok yüksek olan mallar için söz konusudur. Yüksek değerli tüm kargoların
havayolu taşıma ücretleri, malın satış fiyatına nazaran çok düşük kalmaktadır.

Rutin, bozulmayan kargo trafiği için sürat-hizmet avantajı da çok önemlidir. Uzun
mesafeli

taşımacılıkta

havayolu

kargo

taşımacılığının

tartışılmaz

şekilde

sürat

avantajı vardır. Bunun yanında hizmet kalitesi de diğer taşımacılık şekillerine göre daha
iyi durumdadır. Kara ve deniz taşımacılık işletmelerinin, rekabet edebilmek için
yaptıkları hizmet
taşımacılığının
Havayolu

iyileştirme

geleceği,

çabaları

üzerinde

sonucu, kısa mesafe havayolu kargo

durulması

gereken bir konu

kargo taşımacılığı büyük çoğunlukla, yüksek

haline

değer-ağırlık

gelmiştir.

oranına sahip

mallarla ilgilensede, tüm rutin, bozulmayan kargo trafiğinde sahip olduğu hizmet ve
sürat avantajlarıyla diğer taşımacılık şekilleriyle rekabet gücüne sahiptir.

Ucuz kara ve deniz taşımacılığı seçeneğinden dolayı, acil durum veya bozulabilir kargo
trafiğinde fiyat

esnekliği

daha yüksektir. Rekabet halindeki diğer havayolları

işletmelerinin verecekleri fiyatlarda önemli olacaktır. Hizmet talepleri daha çok, ilgili
işletmenin dağıtım sistemine bağlıdır.

Đşletmenin malına, uzak pazarlardan talep var ve teslim süresi için süre kısıtlıysa,
rutin, bozulmayan kargo taşımacılığı sayesinde bu dağıtım sistemi kurulmuş olacaktır.
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Bu oluşum sayesinde rutin, bozul-mayan kargo taşımacılığının potansiyeli ve rekabet
gücü artacaktır.

1.3.

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA PAZARLAMA KARMASI

Havayolu

kargo

taşımacılığında

pazarlama

karması,

hizmet

pazarlamasında

incelenen sırayla ve bu hizmet sektöründe ne gibi özellikleriyle yer aldığı anlatılacaktır.

1.3.1. Ürün

Havayolu kargo taşımacılığında ürün; çesitli kişi ve kuruluşlara ait kargo yüklerinin bir
noktadan diğerine uçakla taşınması hizmetidir. Değişen dünya koşulları ve buna
paralel olarak değişen müşteri taleplerine cevap verebilecek şekilde bu tarifin içeriği de
genişlemiştir.

Taşıdığı yük, yıllık ciro, filosundaki uçak sayısı ve tipi ve uçulan noktalar gibi kriterler
göz önüne alınarak yapılan bir tabloda, üst sıralarda yer alan ve dünyanın her
tarafına havayolu

kargo

taşımacılığı

yapan havayolu işletmeleri, havayolu kargo

taşımacılığına ilave olarak kara ve deniz taşımacılığı ve taşınan kargonun gümrükleme
işlemlerinide hizmetlerine dahil etmişlerdir. Havayolu kargo taşımacılığı yapmaya karar
veren bir işletmenin, vereceği hizmeti sunabilmek ve pazardaki talebin büyük
çoğunluğuna cevap verebilmek için uygun bir uçak filosu teşkil etmesi gerekecektir.

Đşletmenin,

değişik tipteki uçakların rota ve trafik akımlarına

göre

yük-gelir

kapasitelerini göz önünde bulundurmaları gerekecektir. Yakıt tüketimi, uçuş performansı
ve muhtemel işletme harcamaları gibi verilere ihtiyaç duyacaktır. Buna ek olarak
havayolu kargo taşımacılığında uçak seçiminde hayati önem taşıyan iki veri vardır(
Schneider 1973).

Bunlardan ilki, kabin kapısının ve kabin bölmesinin ebatları olup taşınacak kargonun
ebatları

açısından

önem taşır. Bütün dar gövdeli jet

uçaklarının kargo kapılarının

yükseklikleri 86 inch yüksekliğindeki kargoları alabilmektedir. Halbuki, ISO'nun kabul
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ettiği

standartdaki 8x8 feet'lik konteynerleri alamamaktadırlar.

Bu standarttaki

konteynerleri sadece DC-10 ve B-747 gibi geniş gövdeli uçaklar taşıyabilmektedirler.

Kullanılan kargo uçaklarının dezavantajları, günümüzde kargo endüstrisinin kullandığı
yolcu uçaklarının adaptasyonu yerine, tümüyle kargo taşımaya yönelik jet uçaklarının
tasarlanması gereğini ortaya koymuştur. Bir çok kısıtın söz konusu olduğu havayolu
kargo taşımacılığı sektöründe, işletmelerin pazardaki potansiyelden azami şekilde
yararlanabilecekleri şekilde filo dizaynını yapmaları gerekmektedir.

1.3.2. Fiyat

IATA'ya üye havayolu işletmelerinin, yolcu taşımacılığında bilet ücretleri tesbit edilirken
IATA'nın

yayınladığı tarifeye uyma zorunluğu vardır. Havayolu kargo taşımacılığında

ise, işletmeler taşıma ücretlerini

tesbit etmekte serbesttirler. Dolayısıyla,

havayolu

kargo taşımacılığında "fiyat", önemli bir rekabet unsuru olmaktadır.

Rekabetin yoğun olduğu havayolu kargo taşımacılığı sektöründe taşıma ücretleri ile
rekabet edebilmek için, öncelikle verilen hizmetin kalitesinde fedakarlık etmeden taşıma
maliyetlerini asgaride tutabilecek önlemleri almak gerekir. Maliyetleri düşürecek
önlemlerin başında uçuş maliyetlerinin düşürülmesi gerekir.

Uçuş maliyetlerini düşürebilmek için, filo teşkil edilirken filoya dahil edilecek uçakların
fizibilite çalışmalarının çok dikkatli yapılarak saat-uçuş maliyetlerinin düşük fakat
maksada uygun uçakların tercih edilmesi gerekir.

Satınalma veya kiralama bedelleri ucuz olduğundan bazı işletmelerce tercih edilen Rus
yapımı kargo uçaklarının saat-uçuş maliyetleri, aynı kapasitedeki batılı ülkelerin yapımı
uçaklardan bir kaç misli yüksektir. Dolayısıyla, filosunda maliyeti yüksek uçaklarla
faaliyete başlayan işletmelerin fiyat yönünden rekabet edebilmeleri çok zor olacaktır. Bu
tip işletmeler genel olarak acil durumlarda ortaya çıkan talepleri karşılayarak ve tarifesiz
seferlerle faaliyetlerini sürdürmektedirler.
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Uçuş maliyetlerinin düşürülebilmesi için alınabilecek bir diğer önlem, uçakları tam
kapasite ile uçuracak

planlamanın yapılmasıdır. Uçak ne kadar fazla kargo ile

uçurulabilirse ton başına uçuş maliyetleri o kadar az olacaktır, böylece, fiyat ile rekabet
gücü artacaktır.

Ayrıca havayolu kargo işletmesinin bütün birimlerinde maliyetleri düşürücü tedbirler
alındığı taktirde, toplam taşıma maliyetleri düşürülebileceğinden, “fiyat” unsurunun
rekabet

gücünden

azami

şekilde

faydalanılmış

olunacaktır.

Havayolu

kargo

taşımacılığında fiyatlandırma konusu şu alt başlıklarda incelenmektedir.

1.3.2.1.Havayolu Kargo Taşımacılığı Fiyatlandırmasında

Đlk

problem, bir rota üzerindeki gidiş-dönüş

Karşılaşılan Problemler ,

dengesizliğidir.Bu dengesizlik yolcu

taşımacılığında da görünsede, bütün bir yıl baz alındığında rota üzerinde her iki yöne
giden yolcuların sayısı birbirini hemen hemen dengelemektedir. Eğer bir havayolu kargo
rotasında böyle bir denge oluşmuşsa, bu bir tesadüften başka şey değildir. Fiyat
belirleme, böyle yoğun bir biçimde tek yönlü çalışan rotalarda karlılığı sağlayacak şekilde
yapılmalıdır.

Kargo fiyatı belirlemedeki diğer bir problem de, hesaplamalarda kullanmak için temel
olarak alınabilecek bir maliyetin olmamasıdır. Havayolu kargo taşımacılığı ikiye ayrılır.
Bazı havayolları kargoyu yolcu bölmesinin altında taşımaktadırlar. Bazıları ise sadece
kargo

taşıyan

uçakları kullanmaktadırlar. Bu nedenle hava

taşımacılığı sektörü bu

taşıma türlerine uygun fiyatları oluşturmak durumundadırlar.

Yolcu bölmesinin altında taşınan kargonun fiyatının belirlenmesinde iki karşıt görüş
vardır ( Brewer ve Decoster 1975). Đlk görüş, Havayolu işletmelerinin faaliyetinin esas
amacının yolcu taşıması olduğudur. Bu yüzden, yolcu
sadece bir yan

üründür

ve

uçağın

aerodinamik

bölmesinin
yapısı

altındaki

nedeniyle

boşluk

oluşmuştur.

Dolayısıyla, personel ücretleri ve vergiler gibi maliyete etki edecek bir yönü yoktur. Bu
yüzden kargo için yükleme-boşaltma, ağırlığın artmasıyla artan yakıt tüketimi gibi
marjinal maliyetin dışında ücret talep edilmemelidir.
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Diğer görüş ise, yan ürün yaklaşımını, gerçek maliyeti hesaplayamadığı gerekçesiyle
kabul

etmemektedir.

Bu

görüşe göre, yolcularla taşınan kargonun da uçuşla ilgili

maliyeti vardır. Yolcu bölmesinin altındaki boşluğu yan ürün olarak görme yaklaşımı
ancak bir kaç tonluk kapasitesi

olan dar gövdeli uçaklar için geçerlidir. Ama

geniş

gövdeli uçakların altında 15 tonluk veya daha fazla yük kapasiteleri bulunmaktadır. Bu
yüzden bu karşıt görüş, yan ürün yaklaşımını kabul etmemektedir.

Đkinci görüş doğru olmasına rağmen bazı güçlükler de ortaya

çıkarmaktadır.

Bu

güçlükler, haftalık uçuşların bazı günlerde aşırı yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır.
Havayolu

trafiğinin

büyük bölümü cuma ve cumartesi geceleri oluşur. Bu yoğun

zamanda uçan yolcu uçaklarında, bölmenin altında taşınan kargo için uygun bir maliyet
yöntemi bulunabilir. Uygun maliyet belirleme konusunda varılacak sonuç

ne

olursa

olsun, bu konuda ortaya çıkan karışıklıklar fiyat belirlemede güçlüklerin çıkmasına yol
açacaktır.

Fiyat belirleme konusunda son sıkıntı ise gönderilen

malların

homojen

olmaması

nedeniyle kendini gösterir. Gönderilen kargo şekil, hacım ve ağırlık olarak çok
çeşitlidir ve fiyatlandırmada bu durum göz önüne alınmalıdır. Ama bu yine de zordur.
Çünkü gönderilen

bir

çok

malın

maliyeti

büyüklüğü ile orantılı

olarak

değişmemektedir. Evraklama ve yer hizmetleri maliyetleri hemen hemen gönderilen her
ebatta mal için aynı olmaktadır.

Maliyetler

malın özelliğine göre de değişir.

hizmetlerinde özel

Riskli

veya

değerli

mallara

yer

dikkat göstermek gerekir. Bu da ek maliyet demektir. Ayrıca

kargo malları yoğunluk olarak da değişir. O halde havayolları, fiyatlandırmayı ağırlığa
mı yoksa hacime

göre

mi; ya da yüksek yoğunluktaki mallar için ağırlığa, düşük

yoğunluktaki mallar için hacime göre mi yapacaklarına karar vermelidirler .

1.3.2.2. Kargo Fiyatlandırmasının Yapısı

Çoğu tarifeli havayolu kargo pazarında bulunan oran çeşitleri altı ana kategoriye
bölünebilir (Smith 1974):
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a)

Genel Kargo Oranları : Genel kargo oranları, minimum gönderme

ölçüsü aranmaksızın her türlü mala uygulanabilir. Bazı belirli kilolara kadar olan
mallara

uygulanan indirimlere rağmen bu oranların dezavantajları,

fiyatlarının çok

yüksek oluşlarıdır.

b)

Minimum Fiyatlar : Genel kargo oranları çoğunlukla

minimum

fiyat

koşuluyla uygulanmaktadır. Yani mal ne kadar küçük olursa olsun en az 4 kg. olarak
kabul edilerek işlem yapılır. Bazı rotalarda bu minimum ağırlık 8 kg.'a çıkabilir. Bu
durumun sebebi evraklama ve

gümrükleme

maliyetlerinin malın büyüklüğüne

bakılmaksızın her mal için sabit olmasıdır.

c)

Tür Oranları : Tür oranları, genel kargo oranları tarifesine uygulanan diğer

oranlardır. ve pek çok havayolu tarafından kullanılırlar. Tür’e göre oranlamada bazı
mallara indirim uygulanır. Örneğin, gazeteler genellikle normal fiyatın yarısına taşınır.
Bazı diğer mallara ise ek ücret uygulanır. Örneğin, riskli ve yüksek değerdeki mallar.

d)

Özel mal Oranları : Tür oranları gibi,

özel

mal

oranları da önceden

belirtilmiş mallara uygulanır. Bununla, birlikte bunların fiyatlandırılması diğerlerinden
farklıdır. Özel mal oranları daima genel kargo oranlarından düşüktür ve bunlar sadece
önceden belirlenmiş mallar için geçerlidir. 5000'in üzerinde mal türüne özel mal
oranları uygulanır. Burada

da

minimum

gönderme

ücreti vardır. Yalnız burada

minimum gönderme ücretine baz olarak alınan ağırlıklar 100, 300, 500 ve 1000 kg.
gibi ağırlıklardır.

e)

Hacim Birleştirme Oranları : Hacim birleştirme oranları düşük birimli

oranlardır. Özel

mal

oranlarının

tersine, bütün mallar için geçerlidirler. Ancak bu

oranlar sadece önceden belli boyutlara uygun olarak paketlenerek hazırlanmış mallara
uygulanır.

f)

Bütün Kargo Türleri Đçin Geçerli Olan Oranlar : Bir çok pazarda kargo

fiyatlandırmanın yapısı son yıllarda köklü değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler
özellikle düzenlemelerin daha liberal olduğu rotalarda

gerçekleşmiştir.

Bu

rotaların

52

çoğunda geleneksel kargo fiyatlandırması geçerlidir. Bununla birlikte, bu yöntemle her
geçen gün daha az mal gönderilmektedir.

Bunun yerine havayolları şimdi konteynerlenmiş mallara önemli indirimler yapmaktadır.
Bazı durumlarda bu indirimler, her yıl minimum bir tonajda mal gönderme garantisi
veren işletmelere yapılmaktadır. Bu birleştirilmiş hacim oranları her türlü kargo için
uygulanmaktadır. Dolayısıyla sadece önceden tesbit edilerek isimlendirilmiş mallarla
kısıtlandırılmamıştır.

1.3.3. Dağıtım

Havayolu kargo pazarlamasında dağıtım kanalları, uçuş

yapılan

noktalarda gerekli

işlemleri yerine getirecek, işletmeyi tanıtacak ve kargo getiren işletme uçaklarına
kargo temin ederek "hizmet pazarlaması"'nı gerçekleştirecek, acenteler ve işletmeye
ait irtibat büroları vasıtasıyla tesis edilir.

Hizmet

pazarlamasını

noktalarında,

kargo

gerçekleştirecek

ile

gelen

uçaklar

birimlerin
çoğunlukla

oluşturulama-dığı

uçuş

geriye dönüşü boş olarak

uçacaklardır. Bu şekilde faaliyetini sürdüren işletmeler, süreç içersinde zarar etmeye
başlayacaklarından, gerekli önlemleri almazlarsa bir süre sonra faaliyetlerine son
vermek zorunda kalacaklardır. Đşletmeler böyle bir riskle karşılaşmamak için, uçtukları
noktalardaki kargo potansiyeline bağlı olarak yeteri miktarda acentelikler vermek ve
kendi irtibat bürolarını kurmak suretiyle

pazarlama organizasyonlarını ve dağıtım

kanallarını tesis etmiş olurlar.

Taşımacılık

sektörünün günümüzdeki

önemine

rağmen,

aynı zamanda acente

görevinide üstlenen bir yük taşımacısının rolünü tanımlamak hayli güçtür. Mutemelen
bunları, havayolu işletmeleri için ne tür işlevleri üstlendikleri yönünden incelemek en
kolay

yol

olacaktır.

Yük

taşımacısı

temsilcisidir ve ürettikleri gelir üzerinden

öncelikle
kendilerine

havayolu
%

5-15

işletmelerinin
arasında

satış

komisyon

ödenmektedir . Taşımacıların, ücret karşılığında toplama ve dağıtma hizmetleri ile
kara taşımacılığında

önemli işlevleri bulunur. Đhracat için dökümantasyon ve ithalat
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için gümrük işlemlerini yürütme fonksiyonları vardır. Son olarak, yükün birleştirilmesinde
giderek artan önemli bir

rol

üstlenmektedirler. Yani, çeşitli müşterilerden

aynı

istikamete gidecek yükleri toplar, biraraya getirir ve tek bir büyük parça haline getirirler.
Bu hale getirilmiş yükler, tek tek küçük parçalar halindeki yüklere nazaran daha düşük
birim fiyata taşınır. Taşımacılar aynı zamanda

hava alanlarında yer hizmetlerini de

üstlenerek, havayolu işletmelerinin yer destek yatırımlarını azaltmalarını sağlamışlardır.

1960' larda yalnızca kargo taşımacılığı yapan uçakların artması, 1970' lerden sonra
geniş gövdeli kargo uçaklarının faaliyete başlaması, havayolu işletmelerince yükün
birleştirilmiş şekilde taşınmasını sağlamıştır. Bu durum, havayolu işletmelerince aynı
işlemlerin bir çok küçük kargo için tekrar tekrar yapılmasını önleyerek hizmette
sürat ve kaliteyi arttırmıştır.

Taşımacıların, müşterilerine sağladıkları avantajlar sayesinde birçok ülkede, havayolu
kargosunun % 80'i taşımacıların kontrolünde taşınmaktadır. Ülkelerin çoğunda seyahat
acentaları

homojen

bir

kargoların

toplandığı

dağılım

belli

göstermesine

karşın,

taşımacılık

merkezlerde yoğunlaşmıştır. Bunun

işletmeleri

sebebini,

aynı

istikametlere gidecek kargoları birleştirerek hem havayolu işletmeleri hemde müşteriler
için avantaj sağlama çabası oluşturmaktadır.

Yük taşımacılarının üstlendikleri bu görevler,

havayolu işletmelerinin

açısından kuşku duymalarına sebeb olmaktadır. Şöyleki, kendisine

gelecekleri

büyük

kargo

potansiyeli sağlayan taşımacı firma, zaman içersinde başka bir havayolu işletmesiyle
anlaşması halinde pazar payını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu
riski ortadan kaldırmak veya en azından asgariye indirebilmek amacıyla havayolu
işletmeleri, ülkelerindeki en güçlü taşımacılık şirketlerini bünyelerine

katma yoluna

gitmişlerdir. 1978 de Đskandinav SAS havayolu işletmesi, ülkenin en büyük taşımacısı
Olsson ve

Wright

şirketini

kontrol edebilecek şekilde

hisselerini

satın

almışdır.

Böylece pazardaki büyük payın kontrolünü ele geçirmişlerdir.
Bununla birlikte bunun tam tersi bir eğilimde bir çok ülkede görülmeye başlamış ve
büyük

taşımacı

şirketler

kendi hesaplarına çalışmak için kargo uçaklarını işletmek

üzere yatırıma başlamışlardır. Bu konuda büyük başarı sağlamış olan Emery Air
Freight (ABD) en iyi örnektir.
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Đşletmelere

ait organizasyonların ve dağıtım

kanallarının

tesis edilmesi, uçakların

uçtukları noktalara kargo yüklü olarak gittikleri gibi dönüştede kargo ile uçmalarını
sağlayarak; işletmenin tarifeli sefer imkanlarını arttıracak böylece arzu edilen karlılığa
da erişilmiş olunacaktır.

1.3.4. Tutundurma

Rekabetin yoğun olduğu havayolu kargo taşımacılığında, bilhassa kargo potansiyelinin
çok yüksek olduğu ülkelerde, pazardan azami payı elde edebilmek için tutundurma
faaliyetlerini;

ülkelerin önde gelen

ithalat-ihracat firmaları ve müşteri temsilcileriyle

kişisel temas ve görüşmeler yani kişisel satış faaliyetleri, diğer havayolu işletmeleri ve
karayolu

taşımacılığı ile rekabet ve tamamen yeni

pazar

yaratma çabaları ve

reklamcılık faaliyetleri oluşturur.

Havayolu kargo taşımacılığındaki rekabet, havayolu

yolcu

taşımacılığından farklıdır.

Kargo taşımacılığında havayolu işletmesinin seçimi aracıya (acente veya taşımacılara)
bırakılmış olup genellikle gönderici bile bu konuda söz sahibi olamamaktadır. Bu
nedenle

taşımacılık

sektöründe

rekabet

en

fazla

aracı

firmalar

üzerinde

yoğunlaştırılmalıdır.

Müşteriler ile iletişim doğrudan doğruya
havayolu işletmeleri
iletebilmek

için,

pazarlama

yeterli sayıda

temsilciler

mesajlarını
müşteri

vasıtasıyla sağlandığından,

sürekli olarak ve yaygın

temsilcisine

bir

şekilde

sahip olmalıdır. Endüstriyel

pazarlamanın her türünde olduğu gibi, havayolu kargo taşımacılığında da reklam
daha az önem taşır. Havayolu kargo taşımacılığında reklam, havayolu işletmelerinin
verdikleri hizmetlerle ilgili mesajları basit ve açık bir şekilde vermekten ibarettir. Bu
mesajlar havayolu işletmesinin uçuş noktaları, uçuş sıklığı yada hizmetlerinin kalitesi ve
güvenilirliğine yöneliktir. Havayolu kargo taşımacılığında reklamın hedef kitlesi
kuruluşların yöneticileri ve ilgili

personelidir.

Dolayısıyla

aracı

reklam, bu tip kuruluş

personelinin devamlı takip ettikleri yayınlarda sunulmaktadır.

Havayolu kargo taşımacılığının değerini gösterebilmek için bazı havayolu işletmeleri,
toplam

dağıtım

maliyet

analizini kullanmışlardır. Havayolu kargo pazarlamacısı,
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havayolu

kargo

taşımasının

yanında, paketleme, hasar,

direkt
sigorta,

maliyetinin
stok,

yüksek

depolama,

olduğunu
daha

fakat

bunun

iyi nakit akışından

mahrumiyet ve hava kargo taşımasının sunduğu az riskli test pazarlama imkanlarının
göz önünde bulundurulmasıyla, çoğu zaman havayolu kargo taşımacılığının daha ucuza
mal olduğunu vurgular ( Smith ve Garnett 1975) .
Bu yaklaşımla reklamı yapılan havayolu işletmesi, diğer havayolu işletmelerine göre
farklılıklarını ve karayolu taşımacılığına nazaran üstünlüklerini ve avantajlarını sunarak
rekabeti kendi lehine kullanmayı

amaçlar. Yeni

havayolu kargo pazarı oluşturmaya

gelince; bu alanda önemli bir pazar oluşturma çabası görülmemektedir. Bunun sebebi,
bütün pazarlarda bilhassa kısa mesafeli taşımacılıkta, daha ucuz olan kara taşımacılığı
seçeneğinin mevcut olmasıdır. Bu nedenle bir çok potansiyel kargo karayolu taşımacılığı
ile taşınmaktadır.

Buna rağmen bazı havayolu işletmeleri, bilhassa dayanıksız tüketim mallarında yeni
pazar oluşturma çabalarına

başlamışlardır. Dayanıksız tüketim malları üreticilerine,

mallarının kıt ve talebin yüksek olduğu uzak pazarlara havayolu ile taşıma önerisi
sunarlar. Bu taşımanın karayolu ile yapılamaz oluşu, havayolu kargo taşımacıları için
bir avantajdır ( Davies ve Gray 1979).

Bundan dolayı havayolu işletmeleri havayolu kargo fikrini

destekleyerek pazar

oluşturmaya daha büyük önem vermeleri gerekmektedir. Bunu yaparken işletmelere,
büyük ve riskli

yatırımlara girmeden

ürünlerini uluslararası

pazarlarda

test

pazarlamasına tabi tutmaları için imkan sağlayacaklarını önererek, onları bu uygulama
için teşvik etmelidirler.

1.3.5. Katılımcılar

Havayolu kargo taşımacılığı pazarında katılımcılar; gerçek ve potansiyel müşteriler
olan özel sektör ve

kamu

sektörü

işletmeleri, gümrükleme işlemini yapan gümrük
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komisyoncuları, hava taşımacılığı hizmetini sunan havayolu işletmeleri ve eğer varsa
kara ve deniz taşıması işletmeleridir.

Günümüzde müşteriler mallarının bir yerden diğer bir yere taşınması esnasında, tüm
taşıma işlemleri süresince bir tek kişi veya işletme ile muhattap olmak istemektedirler.
Bu talebi karşılayabilmek için havayolu kargo işletmeleri organizasyon yapılarında
gerekli değişiklikleri yaparak kapıdan-kapıya taşımacılık ilkesini gerçekleştirmişlerdir.

Havayolu

kargo taşıma işletmelerinde yer alan

yapılan işin

bütün

personel,

iyi

eğitilmiş

ve

bilincinde işgörenlerden oluşmalıdır. Faaliyet esnasında işgörenlerden

birisinin yapacağı basit bir hata telafi edilemez sonuçlar doğurabilecektir. Örneğin,
kargo yükleyicisinin yükleme esnasında yapacağı bir hata, uçuş esnasında yüklerin
serbest kalarak fiziki bozulmaya maruz kalmalarına sebeb olacaktır. Aynı şekilde uçuş
ekibinin uçuş esnasında yapacağı bir hatayla uçak, kargo ve personel tamamiyle yok
olabilecektir. Bu yüzden havayolu işletmelerinde görevlendirilecek bütün personelin çok
titiz bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.

Havayolu kargo taşımacılığında verilen hizmetin kalitesinin, sıkı bir işbirliği içinde
gerçekleştirilen ekip çalışmasına bağlı olduğu asla unutulma-malıdır.

1.3.6. Fiziksel ortam

Havayolu kargo taşımacılığında fiziksel ortamın en önemli öğesi, kargonun taşındığı
kargo uçağı olmaktadır. Dolayısıyla bir havayolu kargo taşıma işletmesinde, her çeşit
kargo taşıması talebine cevap verebilecek uçak çeşitliliği sağlanmış olmalıdır. Aksi
halde özel taşıma gerektiren kargolar için gelen taleplere yanıt verilemeyecektir.

Her çeşit kargonun taşınabileceği uçak filosuna sahip olan bir havayolu kargo taşıma
işletmesi, sektörde aranan ve sektördeki payını her zaman yüksek seviyede tutabilen
bir işletme olacaktır. Önemli olan, fiziki ortamı işletmenin lehine kullanarak pazarda
aranılan ve tavsiye edilen bir işletme imajı yaratmaktır.
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Fiziksel ortam yönünden işletme ofislerinin önemli bir yeri vardır. Havayolu kargo
taşımacılığındaki teknik problemlerin çözüme kavuştu-rulduğu yer işletme ofisleri
olmaktadır.Havayolu kargo taşımacılığında uçakların ağırlık-denge hesaplamaları can ve
mal güvenliği açısından çok önemlidir. Bu yüzden ofis içersindeki faaliyetlerin süratli ve
hatasız olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Kapıdan kapıya taşımacılık prensibine göre çalışan bir havayolu kargo işletmesi
içersinde, aprondan teslim edilecek adrese kadar malların taşınması için gerekli araç ve
gereçler de fiziksel ortamın bir unsuru olmaktadır.

Bugünün havayolu işletme ofisleri, bilgisayar destekli eğitilmiş personel ile bu işlevi en iyi
şekilde yerine getirebilecek bir konuma ulaşmıştır.

1.3.7. Süreç yönetimi

Süreç yönetiminde amaç, "hizmetin, tüketicinin (müşterinin)
miktar,zaman ve yerde

ve

ihtiyaç

arzu edilen kalitede sunulmasıdır.”

duyduğu

Havayolu kargo

taşıması seçeneğini tercih eden müşterinin ilk beklentisi, malının bozulmadan istenilen
yer ve zamanda alıcıya teslim edilmesidir.

Havayolu kargo taşıma işletmelerinin, müşterilerinin talebini karşılayacak şekilde her
türlü olasılığı göz

önüne

almaları gerekmektedir. Ülkelerarası siyasi ve

ekonomik

ilişkiler, uluslararası pazarlardaki arz ve talepler gibi çesitli çevresel faktörlerin analiz
edilerek,

tüm

uçuş

noktalarındaki

potansiyel kargo miktarları

işletmenin taşıyabileceği muhtemel kargo

miktarı

ve

hesaplanmalı

ve

tipine göre uçak ve uçuş

planlaması yapılmalıdır.

Farklı rotalardaki farklı taleplere göre, tarifeli ve

tarifesiz

seferler

dengelenerek

talepler zamanında karşılanmalıdır. Bu planlama uygun yapılamazsa, talebin yüksek
olduğu yerlere uçak tahsisi yapılamazken,

talebin

çok düşük olduğu bir rotada atıl

kapasiteyle uçmak zorunda kalınabilecektir.
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Konusunda uzmanlaşmış pazarlama elemanları, sorumlu oldukları pazarın o anki ve
gelecekteki potansiyel talebi iyi değerlendirerek yönetimi bigilendirirler. Pazarlardan
toplanan verilerin ışığında merkezi
planlamayı

yapma

yönetim,

taleplerin

tamamını

karşılayabilecek

imkanını elde ederek süreç yönetimiyle arz ve talep arasındaki

dengeyi sağlayacaktır. Böylece çok önemli miktarda kaynak gerektiren kargo taşımacılığı
için yapılan sabit sermaye yatırımları atıl kalmamış olacaktır.

1.4.

HAVAYOLU KARGO PAZARI POTANSĐYELĐ

Bir rotadaki toplam trafiğin ve istikamet dengelemesinin belirlenme-sinde, başlangıç ve
varış noktalarının özellikleri önem kazanmaktadır.

Yüksek değerli mallar üreten veya

bunları çok miktarda talep eden müşterisi bulunan bir bölge, tek bir yönde yüksek
pazar potansiyeline yol açacaktır.

Pazar

potansiyelinde kararı etkileyen diğer asıl faktörler ise, "rota

mesafesi"

ve

"değişik türdeki taşımacılığın özellikleri" dir. Havayolu yolcu taşımacılığının kısa
mesafe

yolcu

taşımacılığında ciddi bir rekabetle karşı

karşıya

olduğu bilinen bir

gerçektir.

Havayolu kargo taşımacılığında hem kısa hemde uzun mesafede rekabetin türü ve
boyutu, karar vermede önem taşımaktadır. Örneğin, bozuk alt yapı nedeniyle kara
taşımacılığının haftalar hatta aylar sürdüğü Orta Afrika'da bütün mesafelerde hava
taşımacılığının potansiyeli çok yüksektir. Buna karşın, Đngiltere, Avrupa ve Amerika
Birleşik Devletleri iç pazarlarında, mükemmel kara ve deniz taşımacılığından dolayı
havayolu kargo potansiyeli düşük olup taşımacılık sektöründe yoğun bir rekabet söz
konusudur. Acil durum kargo taşımacılığı bu durumun dışında kalmakta olup,
havayolu'nun üstünlüğü tartışılmazdır.

1.5.

TALEP TAHMĐNĐ

Talebin şu andaki durumunun analiz edilmesi, pazarlama
önemlidir.

Ancak,

departmanı

için çok

gelecekteki talep düzeyinin tahmini çoğu zaman daha da önem
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taşımaktadır. Havayolu kargo taşımacılığında bir yatırımın tekrar geri dönüşünün yıllar
aldığı göz önünde bulundurulduğunda, bir ürünün gelecekteki talebi onun değerini
ortaya koyacaktır.

Aynı

şekilde,

mevcut

bir

ürünün

geliştirilip

geliştirilemeyeceğine

ilişkin

karar

verilirken, gelecekteki talep önemli rol oynar. Bu ürünler potansiyeli düşen bir pazarda
olabilir,

bu

halde

planlanan yatırımdan vazgeçilerek

para

başka

yatırımlara

yönlendirilebilir.

Her türlü ekonomik faaliyette, talep tahmini planlamanın merkezini oluşturmaktadır.
Talep tahmini, havayolları için özellikle çok önemlidir
aracı

uçak filosuna katılmadan üç, dört

katıldıktan sonra hizmet ömürleri

yıl

önce

( Hofton 1983). Bir hava
filo planlaması yapılır. Filoya

15-17 yıl arasındadır. Bir uçağın bu süre zarfında

filoda kalması planlanıyorsa, 20 yıllık talep tahmini dikkate alınmalıdır.

Havacılık

sektöründeki

tahminler

temel bazı zorluklardan yoğun şekilde

etkilenmektedir. Hava taşımacılığı talebi, bir kaç değişkene bağlıdır. Bunlar, uluslararası
sosyal ve ticari ilişkilerin eğilimi, ülkelerin ekonomik durumları ve ihracatta taşımacılığa
yönelik teşviklerdir.

Bu

değişkenler

gösterdiğinden,

talebi önemli ölçüde
havayolu

kargo

etkilemektedir

ve

çok

sık değişiklik

taşımacılığında uzun dönemli ve sağlıklı bir talep

tahmini yapmak güçleşmektedir. Örneğin, ülkemizden ABD' ne yapılan havayolu kargo
taşımacılığının büyük bölümünü tekstil ihracatı oluşturmaktadır.

ABD yönetiminin

tekstilde kotaları düşürmesi, bu ülkeye kargo taşımacılığı yapan işletmelerin talep
tahminlerini geçersiz kılacaktır.

Bu

sebeblerden,

havayolu kargo

taşımacılığı

riski

yüksek yatırımlardan birisini

oluşturmaktadır. Bu yüzden havayolu kargo taşımacılığında talep tahmini yapılırken
çok titiz davranılmalı ve tahminleri etkileyen faktörlerin her zaman değişebileceği göz
önünde tutularak, dünyadaki ekonomik, politik ve sosyal tüm değişimler yakından takip
edilmelidir.
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III. BÖLÜM

TÜRKĐYE’DE HAVAYOLU KARGO TAŞIMA ĐŞLETMELERĐ,
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ

1.

TÜRKĐYE’DE HAVAYOLU KARGO TAŞIMA ĐŞLETMELERĐ VE FAALĐYETLERĐ

Ülkemizde havayolu kargo taşımacılığı genelde, yolcu uçaklarıyla yapılmaktadır. Sivil
havacılığa özel sektörün girişi daha çok yeni olduğundan, havayolu kargo taşımacılığı
ülkemizde yeni yeni gelişme imkanını bulmaktadır.Havayolu Kargo Taşımacılığı
denilince, belirgin bir şekilde kargo uçakları ile yapılan kargo taşıması anlaşılmaktadır.
Bu sebeble çalışma kapsamında,
havayolu

işletmelerinin

karşılaştığı

ülkemizde kargo

tümüyle

uçakları

görüşülerek, havayolu

sorunlar ortaya çıkartılıp, bu sorunlar

için

ile

taşımacılık yapan

kargo

taşımacılığının

çözüm önerileri geliştirmeye

çalışılmıştır.
Ülkemizde, kargo uçaklarıyla hava taşımacılığı yapmakta olan toplam üç şirket öncelikle
tanıtılıp, kuruluşlarından zamanımıza kadar süre gelen faaliyetleri istatistiki verilerle
anlatıldıktan sonra, sektörde karşılaşılan sorunlar ortaya konarak muhtemel çözüm
önerileri sunulacaktır.

1.1.

TÜRK HAVA YOLLARI ( THY ) ANONĐM ORTAKLIĞI

20 MAYIS 1933
Hava Yolları
Đşletmesi

tarihinde 2186 sayılı Kanunla, merkezi Ankara’da olan "Devlet

Đşletmesi"

böylece

kurulmuştur. Türkiye'de ve Ortadoğu’da ilk Sivil Havacılık

Milli

Savunma

Bakanlığı'na

bağlı olarak

hizmete girmiştir.

Đşletmeye ABD'den alınan 2 adet 5 koltuklu King-Bird, Almanya'dan alınan 2 adet 4
koltuklu Junkers F-13 ve Đngiltere'den alınan 1 adet 10 koltuklu ATH-9 uçağı verilmiş,
bu

tarihten

itibaren

mevcut olanaklar içinde yolcu ve posta yükü taşımacılığına

başlanılmıştır. 1935 yılında

Bayındırlık

Yolları

Müdürlüğü"

Đşletmesi

Genel

Bakanlığı'na, 1938 yılında ise "Devlet Hava
adı

altında

Ulaştırma

Bakanlığı'na

bağlanmıştır.
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1945

yılına kadar koltuk

sayısı 10'u

geçmeyen

küçük

uçaklarla çok sınırlı bir

hizmet veren kuruluş, 1945 yılında ABD'den alınan 22-28 yolcu kapasiteli 30 adet
DC-3 ve 3 adet C-47 tipi uçağın filoya katılmasıyla Ortadoğu'nun en büyük havayolu
seviyesine ulaşmış ve eski uçaklar zaman içersinde elden çıkarılmıştır. 1947 yılında
Ankara-Đstanbul-Atina arasında ilk kez yurt dışı seferi yapılmıştır.

1955 yılında 6623 sayılı Kanunla özel

hukuk

kuralları

ile

yönetilen

bir şirket

yapısına kavuşturulmuş, 01.Mart 1956 tarihinden itibaren THY A.O. adı altında 60
milyon TL. sermaye ile faaliyetlerine devam etmiştir. Aynı yıl 7 adet Heron uçağı filoya
katılmıştır. 1958

yılından

itibaren Viscount, daha sonra F-27

sokulması ile DC-3 uçakları, tedricen

uçaklarının devreye

filodan çıkartılmış, bu arada düzenli Avrupa ve

Ortadoğu seferlerine başlanılmıştır.

1967 yılında 1 adet DC-9-10 uçağı kiralanarak, 1968 yılındada 2 adet DC-9-30
uçağı satın alınarak jetleşme programı başlatılmıştır. DC-9 filosu zamanla artarak 9
adete erişirken, artan ihtiyaca cevap vermek üzere, 1971 yılından itibaren B-707
uçakları kiralanmaya başlamıştır. Đç ve dış hatlarda meydana gelen bu hızlı gelişme
sonucunda, 1972-1973 yıllarında büyük gövdeli 3 adet DC-10-10 uçağı ve 5 adet
F-28 uçağı filoya katılmıştır.1974 yılında 4 adet B-727 uçağının da filoya katılması ile
toplam 27 uçaklık jet filosuna ulaşılmıştır.

9.11.1984 gün ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde ortaklık, bir
Kamu Đktisadi Kuruluşu haline getirilmiş ve sermayesi 50 milyar Tl.na çıkartılmıştır.
1980 sonrasında, filo standardi-zasyonuna
yeni kurulan

Boğaziçi Hava Taşımacılığı (BHT) şirketine devredilmiştir. 1985

yılından itibaren A-310
başlamıştır.

gidilerek F-28, DC-10 ve B-707 uçakları,

1981

uçakları ile

yılında

bugünkü

modern

2 adet B-707 Kargo

uçağı ile

taşımacılığına başlanmıştır. B-707

filo

uçaklarının

yapısına kavuşmaya
havayolu

motorlarının, kabul

kargo

edilmiş gürültü

sınırları üzerinde olması nedeniyle, B-707 uçakları 1990 yılında satılarak kargo uçakları
ile havayolu kargo taşımacılığı faaliyetine geçici bir süre için son verilmiştir. 1991
yılından itibaran ABD den 2 adet

B 737-400

yolcu uçağı filoya katılmıştır. Ocak

1994'e kadar 17 adet B-737-400, 2 adet B-737-500, 5 adet RJ100 ve uzak mesafeli
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uçuşlar için 2 adet A-340-300

uçağı

leasıng yolu

ile filoya katılarak, THY uçak

filosu 3.1 yıl yaş ortalaması ile Dünyanın en genç havayolu unvanını almıştır.(2)

1993

yılından

itibaren 3 Adet AN-12 ve 2 adet

DC-8

kargo uçağı kiralanmak

suretiyle havayolu kargo taşımacılığı faaliyetine tarifesiz seferlerle devam edilmiştir.

THY’nin havayolu kargo taşımacılığı faaliyetleri 1989-1993 yılları arasındaki 5 senenin
istatistiki

verileri

esas alınmak suretiyle incelenmiştir.(3) 1989

yılından 1993 yılına

kadar geçen sürede kargo taşıması, yolcu uçaklarının kargo bölümlerinde ve zaman
zaman kargo uçakları kiralama yolu ile gerçekleştirilmiştir.
1991 yılında Körfez savaşı sebebiyle THY' da olumsuz etkilenerek taşıdığı kargo
miktarında % 35' e

varan

bir

azalma

görül-müştür. 1993

yılında

ise

kiralama

yolu ile filoya dahil edilen kargo uçaklarının da etkisiyle taşınan kargo miktarında
1992

yılına

göre % 35'lik bir artış

taşınan kargo

görülmüştür. 1993 yılında yolcu seferleri ile

%.24,6 artışla 55.749 ton, kargo seferleri ile taşınan kargo ise %

174,5 artışla 8.898 ton olmuştur.(4)
1993 yılında kargo uçakları ile taşınan kargo miktarındaki büyük artışı, kiralanarak
filoya katılan büyük
uçakları

ile

gövdeli

kargo

uçakları

en çok, Londra, Frankfurt, Paris

sağlamıştır. Kargo taşımaları
hatlarında

gerçekleşirken,

yolcu

Newyork

hattında hem yolcu ve hemde kargo seferlerinde büyük bir artış gözlenmiştir.
Đstanbul çıkışlı kargo, mal cinslerine göre incelendiğinde; en büyük oranı tekstil
mamullerinin oluşturduğu görülmektedir.(5)
1993

yılı verilerine göre THY'nın iç hat ve dış

hat yük trafiği incelendiğinde; iç hat

yük trafiğininin % 92'ni (6), dış hatlarda ise toplam yük trafiğinin % 35 'ni taşıyarak milli
bayraklı havayolları işletmeleri arasında en büyük paya sahip olduğu görülür.(7)
-------------------------------------(2) TABLO 2 THY uçak filosu'nu oluşturan uçak tip ve miktarları.
(3) TABLO 3 THY'nın 1989-1983 yıllarında taşıdığı (iç hatdış hat) kargo miktarı.
(4) TABLO 4 THY'nın 1992-1993 yıllarında taşıdığı kargo, mukayesesi
(5) TABLO 5 THY'nın taşıdığı Đstanbul çıkışlı kargo tip ve miktarı
(6) TABLO 6 1993 yılı iç hat yük trafiğinin şirketlere göre dağılımı
(7) TABLO 7 1993 yılı dış hat yük trafiğinin şirketlere göre dağılımı
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THY 1994 yılında aldığı bir kararla,
tanesini

kargo

uçağı

olarak

envanterindeki

kullanmak

konfigürasyon değişikliklerini başlatmıştır.

amacıyla,

B-727-200 uçaklarından 3
uçaklar

üzerinde

gerekli

THY'nın 1994 Eylül sonu iç hat-dış hat yük

trafiği, 1993 yılına göre önemli bir artışı işaret etmektedir.(8) THY yönetimi, çok kısa
bir süre
olduğu

sonra tarifesiz kargo seferlerinin yanında, talebin yüksek ve
rotalarda tarifeli kargo seferlerinin

pazarında

da

rekabet

gücünün

başlatılacağını

arttırılarak

böylece,

pazar

payının

dış

devamlı
hat kargo

yükseltilmesini

öngörmektedir (THY 1993)

1.2.

ĐSTANBUL HAVA YOLLARI

Đstanbul Hava Yolları, ülkemizin turizmde büyük gelişmeye sahne olacağını ve buna
bağlı olarak

havayolu

taşımacılığının

önemini gören iş adamlarının

bir

araya

gelmesiyle Aralık 1985'de kurulmuş ve Mart 1986'da faaliyete başlamıştır. Kısa sürede
sağlıklı bir şekilde gelişerek bugün 7 adet B-737-400 ve 7 adet B-727-200 uçağı ile
1600 personeli istihdam eden saygın bir havayolu işletmesi haline gelmiştir. (9)

Gelişen turizm aktivitesine
havaalanından

Avrupa

paralel
ve

olarak

Ortadoğu

Đstanbul

Hava Yolları, Türkiye'de 7

ülkelerinde

56

havaalanına

uçuş

gerçekleştirmektedir. Đstanbul Hava yolları ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
kurduğu bakım ünitelerinde "D" seviye-sinde

bakım hizmetlerini verebilen tek özel

sektör kuruluşumuz olma özelliğini de taşımaktadır(10).

------------------------------------------(8)TABLO 8 THY'nın 1994 Eylül sonu iç hat-dış hat yük trafiği
(9) GRAFĐK 1 ve 2 ist.Hv.Yol. Đstatistiki Bilgileri
(10) "D" Bakımı: Uçağın gövde ve iniş takımlarının kontrolden geçirildiği

bakımdır.
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Đstanbul, Antalya, Dalaman ve Đzmir'de ikram servisleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ve

Türkiye'nin büyük

havalimanlarında yer hizmet

unsurları ve bağlantısı

olan

tüm meydanlarda, yolcu trafik hizmetleri veren üniteleri mevcuttur. Tur operatörlerinin
yanısıra, bağlantısı olan büyük şehirlerde kendi bilet

satış acenteleri ile hizmet

vermektedir.

Uçuş emniyetinin

en önde tutulduğu Đstanbul

Hava

Yollarında, kuruluşundan

bugüne kadar gerçekleştirilen 51.000 uçuş süresince, uçuş emniyetini ihlal edecek en
ufak bir olayla karşılaşılmamıştır.Resmi istatistiklere göre
kalkış gecikmesinin

Đstanbul

Hava Yolları,

en az olduğu havayolları arasında yer almaktadır. Bu başarıyı,

iyi eğitilmiş uçuş ekibine, yer hizmetleri çalışanlarına ve deneyimli

yöneticilerine

borçludur. Đkram servisi sadece kendi uçaklarına değil, aynı zamanda talep eden diğer
havayolu işletmelerine de hizmet vermektedir.
Đstanbul Hava Yolları, yolcu taşımacılığının yanısıra, ülkemizdeki kargo taşımacılığı
talebine de cevap vermek amacıyla 1994 mayıs ayı içersinde 26 ton/140 m³ kargo
kapasiteli bir adet B-727 tipi kargo uçağını bünyesine dahil etmiştir. Kargo taşımacılığı,
ihtiyaç sahibi ihracatcıların, tüm Avrupa, Ortadoğu ve Türki Devletlerin hizmetine
tarifesiz bazında sunulmuş olup, halen aynı şekilde tarifesiz olarak faaliyetine devam
etmektedir. Yönetim, yakın bir tarihte öncelikle Almanya, Hollanda ve Đngiltere'ye
haftada iki sefer olmak üzere tarifeli kargo seferlerini başlatmayı planlamaktadır.DHMĐ
istatistikleri

1993

yılı

verileri

incelendiğinde,

yolcu

uçaklarıyla

yapılan

taşımacılığında, Đstanbul Hava Yolları'nın, Türk bayraklı havayollarımız

kargo

arasında

THY'dan sonra ikinci sırayı aldığı görülmektedir(11).

--------------------------(11) TABLO 6 ve 7, Đstanbul Hava Yolları'nın 1993 yılında, taşıdığı

iç hat-dış hat yük

trafiği 1994 Eylül sonu yük trafiği değerleri, geçmiş yıllara göre önemli bir artış olacağını
göstermektedir. Đstanbul Hava Yolları’nın filosuna dahil ettiği B-727 kargo uçağının, bu
artışta payı olduğu muhakkaktır
12) TABLO 9 Đstanbul Hava Yollarının içhat-dış hat yük trafiği(1994 Eylül sonu)
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1.3. CAT KARGO HAVA TAŞIMA A.Ş.

4 Ağustos 1994 tarihinde Mağdenli Nakliyat T.A.Ş. ortakları tarafından, ülkemizin
havayolu

ile

yapılan

ithalat ve ihracat taşımalarını ve Türk hava

limanlarından

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine havayolu ile yapılan transit taşımalarında
hizmet

vermek

taşıması yapmak

amacıyla
üzere,

faaliyete başlamıştır.
Türkiye

Dış ve iç hatlarda havayolu kargo

Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Sivil

Havacılık

Genel Müdürlüğü'nden alınan 106 numaralı işletme ruhsatına sahip olan Cat Kargo” nun
ortakları

uzun

yıllardan

beri

taşıma sektöründe faaliyet gösteren Türk ve Rus

guruplardan oluşmaktadır.

Merkezi Ankara'da bulunan şirket, Anadolu ve Đstanbul büroları ile Đstanbul, Ankara,
Đzmir, Trabzon ve Adana havalimanlarında kendi uçaklarının yer hizmetleri ile birlikte
gümrükleme ve iç taşıma hizmetleri yapmaktadır. Cat Kargo”nun Almaty, Aşkabat,
Atyrau, Bakü, Moskova, Münih ve Tiflis'te bulunan irtibat büroları; uçakların yükleme
ve boşaltılmasına nezaret etmekte, gümrük giriş ve çıkış işlemleri ile havayolu kargo
taşımacılığına hizmet vermektedir.
Şirket Atyrau havalimanına havayolu ile getirdiği yükleri; Batı Kazakistan'daki petrol ve
doğal gaz bölgeleri olan Aktau, Aktubinsk, Kızılorda, Uralsk ve Tengiz şehirlerine
uçak, helikopter ve kamyonlar ile alıcılarına kadar taşımaktadır. Cat Kargo ihracat,
ithalat ve transit taşımacılık için bir adet 15 ton/100 m³ kapasiteli AN-12 kargo uçağı
ile faaliyete başlamış olup, bir adet 43 ton/231 m³ kapasiteli IL-76 ve bir adet te 120
ton/1027 m³ kapasiteli

AN-124 uçağını filosuna katmak

için

gerekli

çalışmaları

sürdürmektedir.

Cat Kargo Hava Taşımacılığı, Faaliyete başladığı Eylül 1994'den 15 Kasım 1994'e
kadar; AN-12 uçağı ile; Kazakistan'ın Atyrau havalimanına Đstanbul ve Ankara çıkışlı 15
sefer yapmış ve toplam 150 ton kargo taşımıştır.

IL-76 uçağı ile;
a) Đstanbul-Moskova ve Ankara-Moskova

hatlarında toplam sekiz seferde

toplam 290 ton kargo,
b) Ankara-Aşkabad arasında 4 sefer yapılmış ve 150 ton kargo,
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c) Ankara-Almaty arasında yapılan üç seferde de 110 ton kargo olmak üzere;
1 Eylül-15 Kasım 1994 döneminde toplam 700 ton havayolu kargo taşıması
gerçekleştirmiştir.

Yapılan seferlerin tamamı tarifesiz olarak gerçekleştirilmiş olup, işletmenin havayolu
kargo taşıma
öngörülmektedir.

faaliyetini

bir

süre

daha tarifesiz

olarak

Đşletmenin uzun yıllara dayalı kara ve deniz yük

deneyiminin olması ve bunu havayolu kargo taşımacılığı
havayolu kargo

devam

taşımacılığı

açısından

ettirmesi
taşımacılığı

ile birleştirmesi, ülkemiz

olumlu atılmış bir

adım

olarak

değerlendirilmektedir.

2.

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞININ SORUNLARI

Ülkemizde havayolu kargo taşımacılığının sorunları aşağıdaki alt

başlıklarda

incelenerek çalışma konumuz olan pazarlama ile ilişkilendirilecektir. Đşletmeyi bir sistem
olarak ele aldığımızda, pazarlama alt sistemi

diğer alt sistemlerden etkilenecek ve

diğer sistemlerin sorunları pazarlama sorunları olarak ortaya çıkacaktır. Bu yüzden
üllkemizde havayolu kargo taşımacılığı yapan işletmelerin pazarlama sorunları ve onları
etkileyen tüm diğer sorunlar birlikte ele alınarak incelenecektir.

•

FINANSAL VE TEKNĐK SORUNLAR

•

PERSONEL SORUNLARI

•

ORGANIZASYON SORUNLARI

2.1.

FINANSAL VE TEKNĐK SORUNLAR

Finansal ve teknik sorunlar birbirlerini devamlı olarak etkilediklerinden birlikte ve
aşağıdaki alt başlıklarda incelenecektir:
•

Kuruluş Aşamasında Finansal Sorunlar

•

Faaliyet Esnasındaki Finansal Sorunlar
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•

Teknik Sorunlar
.Uçuş Menzili Yönünden Performans Sorunları
.Kargo Kapasitesi Yönünden Performans Sorunları

2.1.1. Kuruluş Aşamasında Finansal Sorunlar

Yeterli kuruluş sermayesi ile işe başlanılamaması, zaman içersinde havayolu kargo
taşımacılığı

hizmeti

üretecek

olan

işletmenin

gerekli

sermaye

yatırımlarını

gerçekleştirememesiyle, işletmeyi büyük dar boğazlara sokacak sonuçlar doğuracaktır.
Öncelikle amaca uygun uçak
başında,

işletmeyi

filosu

teşkil

edilemeyecektir.

Bu durum daha işin

sadece tarifesiz seferleriyle faaliyetini yürütme

bırakacak ve ülkemizdeki yüksek kargo

zorunluluğunda

potansiyelinden yeteri kadar faydalanma

imkanından yoksun bırakacaktır.

Ayrıca kuruluş aşamasındaki finansal sorunlar, potansiyel kargo çeşitliliğine uygun
uçak filosunun da teşkil edilmesini engelleyecektir. Ülkemizdeki en önemli potansiyel
kargo çeşitleri üç başlık altında toplanabilir:

a) Taze sebze, meyve ve kesilmiş çiçek,
b) Tekstil ve sanayi ürünleri,
c) Taze et ve kesilmiş kümes hayvanları.

Farklı özelliklerdeki kargoların taşınabilmesi, farklı özellikteki uçaklardan oluşan bir uçak
filosuna sahip olmayı gerektirir. Bu sağlanamadığı taktirde pazar potansiyelinden
yararlanamama tehlikesi ortaya çıkacaktır.

Bir havayolu kargo taşıma işletmesinin kargo pazarı dilimlerine göre sahip olması
gereken uçak sayısını aşağıdaki şekilde hesaplaması gerekir.
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Taşınacak Kargo Türü

Uçağın Menzili

Uçağın Kapasitesi

Yukarıdaki şekle göre pazar potansiyelinden tam anlamıyla yararlanabilmek için 27
kargo uçağına ihtiyaç vardır.Bu oluşum hemen hemen en büyük havayolu işletmelerinin
bile finansmanında güçlük çekeceği çok pahalı bir yatırım olacaktır. Bu yüzden havayolu
kargo taşıma işletmeleri belli pazar dilimleri üzerinde yoğunlaşmakta ve genel olarak yaş
sebze,meyve, kesme çiçek ve taze et,tavuk taşımacılığında aynı tip kargo uçakları, tekstil
ve diğer kuru kargo yükleri içinde diğer bir tip kargo uçakları kullanılmaktadır.

Menzil ve kapasite yönünden ise, uçuş işletme maliyetleri birbirine yakın olmasından
dolayı kısa menzilli ve düşük kapasiteli uçaklar yerine orta menzilli ve orta kapasiteli
uçaklar tercih edilerek uçak sayısını tesbit etmede kullanılacak şekil aşağıdaki şekle
dönüşmektedir.

Taşınacak Kargo Türü

Uçağın Menzili

Uçağın Kapasitesi

Bu yeni oluşuma göre işletmenin uçak ihtiyacı 8’e düşmektedir. Bu ihtiyaca uygun uçak
filosunu oluşturabilen işletmeler pazar potansiyelinden azami şekilde yararlanabilecektir.
Finansal bakımdan bu filoyu oluşturamayacak işletmeler ise
(sadece

tekstil

ve

kuru

kargo

taşımacılığı

gibi)

belli pazar dilimleri
üzerinde

faaliyetlerini

yoğunlaştıracaklardır.
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Bu yapılmadığı takdirde havayolu kargo pazarının tamamından yeteri kadar pay almak
mümkün olamayacaktır. Ülkemizde bu sorunla sık sık karşılaşmaktayız.
havayolu

kargo taşıması işletmeleri çok

başlayabildiklerinden,

tarifeli

kargo

az

taşımacılığı

sayıda

yapamamakta

Ülkemizdeki

uçakla
ve

faaliyete

aynı

şekilde

havayolu kargo pazarında özel taşıma gerektiren ürün çeşitlerini, taşıyamamaktadırlar.

2.1.2. Faaliyet Esnasındaki Finansal Sorunlar

Bir havayolu taşıması işletmesi çok kısıtlı bir işletme sermayesi ile faaliyete
başlamışsa, faaliyeti esnasında karşılaşabileceği herhangi bir kriz durumunda (yakıt
fiyatlarında ani yükseliş, hava sahası kullanım ve

konma-konaklama,iniş-kalkış

ücretlerindeki ani artışlar) finansal desteğe ihtiyacı olacaktır. Bu desteği sağlayamaz
veya kriz dönemini atlatacak imkanları yaratamaz ise maalesef faaliyetlerini durdurmak
zorunda kalabileceklerdir. Ülkemizde ve diğer bir çok ülkede, 1970’lerdeki petrol krizi
ve 1991 yılındaki ortadoğu krizi sonucu, bir çok havayolu taşıması işletmesi faaliyetini
durdurarak ya

diğer

bir havayolu işletmesi ile birleşmek zorunda kalmış

yada

sektörden tamamen çekilmişlerdir.

2.1.3. TEKNIK SORUNLAR

Kuruluş aşamasında finansal sorunları olan havayolu işletmelerinin, uçak filosunu teşkil
ederken, olması gereken uçak karmasını oluştura-madıklarından dolayı karşılaştıkları
sorunları içerir. Konu performans sorunları alt başlığı içersinde incelenecektir. Havayolu
taşımacılığında performans sorunları, genel olarak iki teknik konuda ortaya çıkmaktadır.

•

Uçuş Menzili Yönünden Performans Sorunları

•

Kargo Kapasitesi Yönünden Performans Sorunları
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2.1.3.1.Uçuş Menzili Yönünden Performans Sorunları

Uçuş

menzili yönünden, uçak

yapılacak potansiyel uçuş

filosu

noktaları

oluşturulurken,

havayolu kargo taşımacılığı

dikkate alınarak, uygun oranda kısa-orta-uzun

menzilli uçaklara yer verilmesi gerekir. Uzun menzilli uçakların
durumunda, ya

uzun

menzilli

uçabilmek için

yakıt ikmali yapılabilecek ara meydanlara

filoda olmaması

uçuş noktalarından vaz geçilecek, ya da o noktaya
iniş

kalkış yapılması

gerekecektir. Bu durum, uçuş maliyetlerini önemli ölçüde arttıracağından, işletmenin
havayolu kargo pazarındaki rekabet gücünü azaltacaktır.

Aynı şekilde, filodaki bütün uçakların uzun menzilli uçaklardan oluşturulması halinde,
bu oluşum da aynı şekilde, kısa menzilli uçuşlar için maliyeti arttırıcı bir unsur olacaktır.

Son yıllarda havayolu kargo işletmelerimiz

uçak filosunu teşkil ederken, maliyetinin

ucuz olması nedeniyle doğu bloku kargo uçaklarını, satın alma veya kiralama yoluyla
filolarını oluşturmayı tercih etmişlerdir.

Doğu

bloku uçakları ise çok fazla yakıt

harcadıklarından, orta menzilli uçuşlarda dahi, ya alacakları kargo miktarını asgaride
tutma, ya da kargo miktarını yüksek tutup

ikmal

için

kaldıkların-dan uçuş maliyetleri çok yüksek olmaktadır.
işletmesinin

kuruluş

aşamasında,

ara nokta seçmek zorunda
Dolayısıyla

havayolu kargo

potansiyel kargonun taşınacağı noktalar çok iyi

analiz edilerek uygun uçak filosu teşkil edilmelidir.

2.1.3.2. Kargo Kapasitesi Yönünden Performans Sorunları

Uçak filosu teşkil edilirken, uçakların
taşıyabileceği

kargo

menzili önemli bir etken olurken, uçakların

miktarı da düşünülmesi gereken diğer bir etkendir.

Havayolu

kargo taşımacılığında 40 tonluk bir uçağa talep olabileceği gibi, herhangi bir gidiş
noktası için 10 tonluk kargo talebide olabilecektir. Şayet işletmenin elinde sadece
40 tonluk uçaklar mevcutsa, bu durumda 10 tonluk kargo için 40 tonluk bir uçak tahsis
edilmesi gerekecektir. Böylesi bir durum maliyetleri arttırıcı rol oynayacaktır. Bu yüzden
uçak filosu teşkil edilirken, işletmenin uzun dönemde karlılığı yönünden, yukarıda
açıklanan her iki faktör de dikkatle incelenmeli ve elde edilen verilere göre uçak
filosu oluşturulmaya gayret sarfedilmelidir.
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2.2.

PERSONEL SORUNLARI

Ülkemizde

1985

yılına

kadar,

hava

taşımacılığı

sadece

THY

tarafından

gerçekleştirildiğinden, hava taşımacılığı konusunda eğitilmiş personel talebi oldukça
kısıtlıydı. 1985 yılından itibaren hava taşımacılığının, özendirilen ve teşvik edilen bir
sektör haline gelmesiyle, çok kısa bir sürede bir çok havayolu işletmesi sektöre
katılmıştır. Havacılık konusunda eğitim verecek kurumların çok kısıtlı olması nedeniyle,
eğitimli personel talebi hala karşılanamamaktadır.
Yeterli, eğitilmiş personelin hava taşımacılık işletmelerinde

istihdam

edilemeyişi, bu

hizmet sektöründe, hizmet kalitesinin arzu edilen seviyeye gelmesini geciktirmektedir.
Eğitimli personel açığı, THY eğitim birimlerince ve havacılık konusunda eğitim verme
yetkisine sahip özel eğitim kurumlarınca kapatılmaya çalışılmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Havacılık Yüksek Okulunda sivil havacılığın çeşitli bölümlerinde
istihdam edilecek personel için eğitim verilmektedir. Bunlar içerisine hava taşımacılığı ile
ilgili

eğitim

programının

dahil

edilmesiyle

gerekli

eğitilmiş

personel

sektöre

kazandırılabilecektir.

2.3.

ORGANĐZASYON SORUNLARI

Havayolu kargo taşımacılığında faaliyet süresince karlılığını devam ettirebilmesi ve uzun
dönemde karlılığını arttırabilmesi için, gidiş noktalarından dönüşte, uçakların mutlaka
kargo almış olarak dönmeleri

gerekir.

Bunu

sağlayabilmek için uçulan noktalarda,

dönüşte kargo temin edecek, pazarlama personelinden oluşmuş bir organizasyonun
kurulması gerekir. Bu organizasyon, acentelikler vermek suretiyle veya işletmeye ait
pazarlama organizasyonunun ilgili noktalarda kurulması ile gerçekleştirilebilecektir.

Organizasyon oluşumunda düşünülmesi gereken diğer bir konu da, havayolu kargo
işletmesinin

diğer

taşımacılık

(kara, deniz, vb) işletmeleriyle entegrasyonunun

sağlanmasıdır. Müşteri, artık, malının üreticiden kendi deposuna kadar taşınması
esnasında bir tek işletme ile muhattap olmak istemektedir.Hizmet pazarlamasında da
amaç, müşteriye en üst düzeyde tatmin sağlamak olduğuna göre, havayolu kargo
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işletmeleri de bu talebe cevap verebilecek şekilde

yani, kapıdan-kapıya taşımayı

sağlayacak hizmet organizasyonunu kurmak zorundadırlar. Bu entegrasyonu sağlayan
havayolu kargo işletmeleri, sektörde en karlı kuruluşlar listesinde en üst sıralarda yer
almaktadırlar.

Ülkemizde

dış

hat

kargo

trafiği

pazarını

analiz

edecek

olursak, 1993 yılı

istatistiklerine göre toplam dış hat kargo trafiği 100.915 tondur. Türk bayraklı havayolu
işletmelerimiz toplam 37.807 ton kargo taşıyarak dış hat kargo trafiği pazarının ancak
% 37,5'na sahip olabilmişlerdir. Görüldüğü gibi havayolu kargo taşımacılığı pazarında,
milli bayraklı havayolu işletmelerimiz henüz üstünlüğü ele geçirememişlerdir.

Havayolu işletmelerimizin kargo pazarındaki payının böylesine düşük olmasının sebebi,
havayolu işletmelerimizin bünyesinde yeterli sayıda ve tipte kargo uçağı bulunmayışıdır.
Havayolu kargo taşımacılığına talebi olan müşteriler yüklerini, gidiş noktalarına tek bir
uçakla veya kargo miktarına bağlı olarak partiler halinde topluca göndermeyi tercih
ederler.

Yolcu

uçaklarıyla

yapılan

kargo

taşımacılığında

taşınabilecek

kargo

kapasitesi sınırlı olduğundan, bu kapasitenin üzerinde kargo yükü olan işletmeler için,
kargonun bölünmesi ve değişik uçak ve zamanlarda taşınabilecek olmasından dolayı
yolcu uçaklarıyla kargo taşıması şekli tercih edilmez.
1993 yılı istatistiki verileri analiz edildiğinde, Antalya havalimanı toplam dış hat kargo
trafiğinin 1336 ton olduğu ve bu miktarın sadece 140 tonunun Türk işletmelerince
geriye kalan 1088 ton kargonun ise yabancı işletmelerce taşındığı görülmektedir.

Ülke ekonomimiz açısından da arzu edilmeyen bu durumu
çevirebilecek çözüm

önerilerimiz

Türk işletmeleri lehine

şunlar olacaktır; havayolu işletmelerimiz finansal

güçlerini arttırıp uçak filolarına kargo uçakları dahil ederek pazardaki payını arttırabilirler
veya tek

başlarına

bu

güce

erişemiyorlarsa,

aynı durumdaki birkaç havayolu

işletmemiz bir araya gelerek gerçek anlamda hava kargo taşımacılığı yapabilecek bir
organizasyonu gerçekleştirebilirler.

Ayrıca, araştırma yapılarak finansal yapı bakımından güçlü, yaygın dağıtım kanallarına
sahip yabancı havayolu işletmeleri ile

birleşerek(Joınt-Venture)faaliyete devam etmek

daha akılcı bir yol olabilecektir.
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Bu

organizasyonlar kurulabildiği takdirde,

havayolu

kargo

taşıma işletmelerimizin

rekabet gücü ve karlılığı artacağı gibi, havayolu kargo taşımacılığındaki döviz çıktılarını
azaltıp girdileri arttırarak ülke ekonomimize önemli katkı sağlayacaktır.

Yukarıda sayılan sorunlara rağmen ülkemizde havayolu taşımacılığı korunan bir sektör
olma özelliğini taşımaktadır. Devletin havayolu taşımacılığına sağladığı ayrıcalıkları şu
şekilde sıralamak mümkündür.;

-Havayolu taşımacılığı yapacak işletmelerin ithal edecekleri hava araçları için %
100 gümrük muafiyeti tanınmaktadır.

-Đşletmenin

kuruluş yerine bağlı olarak,

kalkınmada

öncelikli yörelerde yapacakları

yatırımlarda % 70 , diğer bölgelerde ise % 20 yatırım indirimi uygulanmaktadır.

-Yatırımla ilgili ithalat işlemlerinde vergi, resim ve harçlardan muafiyet sağlanmıştır.

Đhracatı teşvik etmek amacıyla bazı ihracat kalemlerinde (tekstil, yaş sebze ve meyve, et
ve kesilmiş tavuk vb.), ihracatçının taşıma masraflarının belli bir yüzdesini karşılayarak,
endirekt olarak havayolu kargo taşımacılığını da desteklemektedir.

3.

ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ

Ülkemizde faaliyet gösteren havayolu kargo

taşıması

işletmelerinin, kuruluş

aşamalarından itibaren karşılaştıkları sorunlar için ilgili havayolu işletme yöneticilerinin
görüşlerini de yansıtan "çözüm önerileri" şunlardır;

a) Sivil Havacılık Otoritesi'nce, kurulacak
sermayelerinin ve işletme sermayelerinin

çeşitli

havayolu
kriz

işletmelerinin,

dönemlerini

öz

atlatabilecek

yeterlilikte olmasını sağlayacak tedbirlerin alınması.
b) Buna rağmen çok ağır ekonomik şartların hüküm sürdüğü dönemlerde,
devlet

tarafından

işletmeleri

destekleyici

tedbirlerin

alınması.(Yakıt

fiyatlarında
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indirim,konma-konaklama ücretlerinde indirim ve DHMĐ’ne hizmetleri karşılığında ödenen
ücretlerde indirim vs.gibi)
c)

Havayolu işletmelerinde istihdam edilen personelin,

uluslararası

düzeyde

hizmet verebilecek şekilde eğitilmeleri için ilgili havayolu işletmelerince gerekli kurumsal
tedbirlerin alınması.
d) Yakın bir gelecekte, ülkemizin hava aracı

çöplüğü

haline gelmemesi ve

havayolu işletmelerinin ülke ekonomisine katkı sağlayacak hava araçlarına sahip
olabilmeleri için, devlet tarafından teknik ve finansal destek sağlanması. (Teknik destek,
hangi uçakların daha ekonomik ve rekabet şartlarına uygun olduğu konusunda SHGM
tarafından, finansal destek ise, işletmelerin ihtiyacı olan uçakların satın alınabilmesi için
ucuz kredi ve devlet garantisi ile dış kredi temini ile devlet tarafından sağlanabilecektir.
e) Havayolu kargo taşıması işletmelerinin, hizmetlerini,
rekabet edebilecek

uluslararası

arenada

düzeye çıkaracak, diğer taşımacılık işletmeleriyle entegrasyonu

çalışmalarına devletçe öncülük edilmesi.
f) Havayolu kargo taşıması işletmelerinin, kargo pazarındaki paylarını arttırmak
amacıyla, tarifesiz seferlerinin yanısıra, tarifeli sefer yapabilecek filo ve organizasyon
yapısına ulaşacak şekilde finansal yapılarını güçlendirici tedbirleri almaları. Gerekiyorsa
bir veya birkaç işletmenin biraraya gelerek tüm kargo pazarına cevap verebilecek
daha güçlü bir havayolu

işletmesi

oluşturmaları,

Türk

bayraklı işletmelerin pazar

payının büyük kısmına sahip olabilmelerini ve ülke ekonomimize katkısını arttırıcı bir
seçenek olacaktır.

g) Gelecekte kargo

potansiyelini

etkileyecek "tam zamanında (just-in-time)

teslim” gibi yeni teknoloji ve yönetim tekniklerinin yaygınlaşması kargonun, kargo
uçaklarıyla taşınması talebini arttıracaktır. Ülkemiz açısından düşünüldüğünde 1995
sonu Avrupa Topluluğu ile Gümrük Birliğine gidildiği takdirde Türkiye'ye uygulanan
miktar sınırlamaları kaldırılacak, bu da hem Türkiye hem de milli bayraklı havayolu
kargo taşıması işletmelerimizin hem gidiş, hem gelişte kargo potansiyelini arttıracaktır.
Artan

talebi

karşılayabilecek

şekilde

büyük

gövdeli

kargo

uçaklarını filoya

kazandırma çabalarını başlatmak gerekecektir.
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4. SONUÇ

Kargo taşımacılığının yapısal özelliği uluslararası ticaret ve üretim artışına doğrudan
bağlı bir sektör olmasıdır. Bundan dolayı orta ve uzun dönem kargo tahmini yapılırken
ekonomik büyüme oranı (gayrisafi milli hasıladaki değişim) incelenmesi gereken en
önemli bir göstergedir.

1970'li yıllardan

bugüne havayolu kargo taşımacılığı incelendiğinde, dinamik yapısı

nedeniyle dünya ekonomik büyüme oranından 2,5 kat daha fazla büyüyerek, ortalama
yıllık % 7,8 dolaylarında büyüme gerçekleştirdiği görülmektedir.
2013 yılına kadar

ortalama

Dünya ekonomisinin

yıllık %3,3 büyüyeceği varsayılarak yapılan dünya hava

kargo tahminlerine göre ortalama büyümenin yılda % 6,5 olacağı öngörülmektedir.

1993 yılında Avrupa-Kuzey Amerika

arasındaki

kargo

taşımalarının

% 75'inden

fazlasını Đngiltere, Almanya, Fransa, Đtalya ve Hollanda oluşturmuştur. Türkiye'nin bu
trafikte payı % 1.6'dır.

Hava taşımacılığının gelişmesi uluslararası pazarları birbirine yaklaştırmış ve başka bir
değişle birbirine bağımlı hale getirmiştir. Büyüyen pazardan daha büyük pay almak
isteyen havayolu kargo taşımacıları arasında kıyasıya bir rekabet başlamıştır. Rekabet
için havayolu işletmelerinin
kalitesidir.
seviyede

Fiyat

ve

olduğundan,

yoğunlaşmaktadır.

ellerindeki araçlar fiyat, güvenilirlik, sürat ve hizmetin

güvenilirlik
esas

konusu hemen hemen

rekabet,

tüm

işletmelerde

aynı

sürat ve hizmetin kalitesi konuları üzerinde

Bu da işletmelerin hizmeti iyileştirme konusunda devamlı çaba

sarfetmelerini gerektirmektedir.

Uluslararası

havayolu kargo taşımacılığı

sektöründe zirvede bulunan işletmeler;

hava, kara ve deniz taşımacılıklarında entegrasyonu

sağlamak

suretiyle,

kargoyu

kapıdan-kapıya metodu ile taşıyarak verilen hizmetin boyutlarını genişletmişlerdir. Bu
yöntem, hizmeti daha karmaşık hale getirdiğinden daha büyük bir

yatırım

ve

organizasyon gerektirecektir. Havayolu kargo taşımacılığı sektöründe faaliyette bulunmak
isteyen işletmelerin, yukarda verilen modeli
yapmaları gerekmektedir. Aksi

takdirde

gerçekleştirebilecek şekilde planlama

sektör içersinde, rekabet

güçleri

zayıf
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olacaktır. Türkiye'de yeni kurulan ve halen kurulma aşamasında olan havayolu kargo
işletmelerinin, uzun yıllardır uluslararası karayolu ve deniz yolu kargo taşımacılığı
yapan

kuruluşlar olması, bahsettiğimiz entegrasyonun gerçekleştirilmesi açısından

olumlu görülmektedir.

Uluslararası

ve iç pazarlarda hizmet sektöründe olan

işletmelerden aynı hizmeti

sunanlar arasında kıyasıya bir rekabet söz konusudur. Müşteri tatminini ön planda tutan
ve bunu gerçekleştiren işletmeler ayakta kalabilecek diğerleri maalesef sektörden
ayrılmak zorunda kalacaklardır.

Havayolu taşımacılığı her türlü siyasi ve ekonomik değişimlerden etkilenen bir sektör
özelliğini

taşımaktadır.

1990'lı yılların başlarında cereyan

eden

Ortadoğu

krizi

sonucunda, birçok havayolu işletmesi ya faaliyetini durdurmak zorunda kalmış, yada
daha büyük işletmelerle birleşmek suretiyle faaliyetlerini sürdürebilmektedirler.

Yukarıda verdiğimiz bilgilerin ışığında, halen havayolu kargo taşımacılığı yapmakta olan
ve aday işletmelerin, sektörün karşılaşabileceği potansiyel risklere karşı, önlemlerini
alacak şekilde yapılarını güçlendirmeleri, ve 2000'li yılların müşteri talebini karşılayabilecek bir organizasyonu gerçekleştirmeleri, sektördeki başarının anahtarı olacaktır.
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